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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 42 perc)  

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

kívánok! Tisztelettel köszöntöm a  képviselő kollégámat, a szakértőket, szakembereket, 
kollégákat. Laci nem a bizottság tagja, (L. Simon László képviselőre gondol.) de érdeklődéssel 
vesz részt a mai ülésünkön, amit külön köszönök.  

Elnézést kérek, hogy mintegy 15 perces késéssel kezdjük a mai ülésünket, mivel ma 
délelőtt az Ellenőrző albizottság tartotta itt az ülését a Nemzeti Földalappal kapcsolatban, 
amely kicsit elhúzódott, de gondolom, hogy a mai ülésünket ez nem fogja befolyásolni, 
amelynek egyetlen egy igazi napirendi pontja van, amelyet az előzőekben már egyeztettünk. 
Ez pedig tájékoztató a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek (TÉSZ-ek) európai uniós 
szabályozásáról és a hazai működésük tapasztalatairól.  

Aki nem kísérte eddig figyelemmel vagy nem vett részt a korábbi Kertészeti 
albizottsági ülések munkájában, azoknak tájékoztatásképpen mondom el, hogy a Kertészeti 
albizottság az egész kertészeti ágazat témakörét felölelően végezte, és végzi munkáját, így 
legelőször a zöldség-gyümölcs ágazatnak a sorsfordító kérdéseivel foglalkozott, majd a 
dísznövénytermesztéssel, gombatermesztéssel, gyógynövénytermesztéssel és most legutoljára 
pedig a termálenergia hasznosításának a lehetőségeit tárgyaltuk meg a bizottság keretein 
belül.  

A mai TÉSZ-ek körül kialakult anomáliák egyeztetésére került sor, és szeretném 
tájékoztatni ismételten a jelenlévőket, hogy lesz egy összegzése is ennek a folyamatnak, 
mégpedig várhatóan két héten belül, amikor a bizottság összegzi a szakértőivel, a különböző 
szakterületek vezetőivel a véleményeket, amelyek elhangzottak már a bizottsági előadások 
során, illetve napirendek során. Ezt majd szeretnénk a Vidékfejlesztési Minisztérium 
vezetőinek átadni, hogy mik azok a sarkalatos kérdések, amelyek promt megoldásképpen a 
kertészeti ágazat fejlődésének, jövőbeni elképzeléseinek segítése érdekében feltétlen meg kell 
hogy lépjünk. Ebben nyújt segítséget a Kertészeti albizottság  a parlamenti keretek között a 
Vidékfejlesztési Minisztériumnak.  

Tájékoztató a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek (TÉSZ-ek) európai uniós 
szabályozásáról és a hazai működésük tapasztalatairól 

Tisztelettel hozzá is fognánk az első napirendi ponthoz, melynek két előadója van. Itt 
csak tájékoztatásul szeretném mondani, hogy az első előadó Fodor Zoltán úr lesz, majd ezt az 
előadást dr. Mártonffy Béla fogja kiegészíteni. És itt még majd megkérem Ledó Ferenc 
barátomat, mondhatnám, régi szomszédomat is, ugye Feri, mi még ilyen viszonyban is 
voltunk valamikor, aki ki fogja egészíteni a tapasztalataival ezt a kérdéskört, és utána fogom 
megnyitni a bizottság számára a hozzászólás egyéb lehetőségeit és a válaszadásra akkor is 
lesz lehetőség. Úgyhogy először Fodor Zoltánnak adom meg a lehetőséget.  

Fodor Zoltán előadása 

FODOR ZOLTÁN  ügyvezető igazgató (FruitVeB-Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Tisztelt Kolleginák és Kollégák! 

Egy nagyon fontos terület vitaindító előadását szeretném megtartani. Különösen fontos  
számomra, hiszen ezen a területen dolgozom az elmúlt 15 évben, megismerhettem a terület 
összes problémáját, nyűgjét, gondját. Egy kicsit a szabályozási oldalról kezdeném, de 
előszóban azért megemlíteném, hogy nem szeretnénk jogászkodni. Tehát nem a több száz 
oldalas joganyag értelmezését szeretnénk a mai napon megtenni, hanem inkább gyakorlatias 
megközelítésben, gyakorlati oldalról megvizsgálni a termelői szervezeteknek az európai uniós 
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helyzetét, a hazai helyzetét, magát azt a problémakört, amit tapasztaltunk az elmúlt évek 
során. Hogyha megvizsgáljuk, hogy a zöldség-gyümölcs ágazaton belül európai uniós szinten 
a mezőgazdaságon belül a zöldség-gyümölcs ágazat gyakorlatilag egy kiemelt szerepet tölt 
be, 500 millió európai fogyasztó szempontjából meghatározó, közel 17 százalékát adja az 
elsődleges mezőgazdasági termelési értéknek az Európai Unióban. Több millió termelő, 
gazdaság szakosodott zöldség-gyümölcs termesztésre, és az ágazat hozzájárul a környezet 
megóvásához, a gazdasági növekedéshez, rengeteg munkahelyet generál közvetlenül és 
közvetve az európai gazdaság területén, és ehhez képest az európai közösség mezőgazdasági 
költségvetésének mindössze 3,5 százalékos támogatásához jut az ágazat, és el lehet mondani, 
ha összehasonlítjuk ezt más ágazatok támogatási feltételrendszerével, hogy egy végletekig 
megnehezített, túlbonyolított rendszeren keresztül.  

Ha megvizsgáljuk, hogy a termelői szervezetek az egyes tagállamokban milyen 
szerepet töltenek be, milyen forgalmi részesedéssel bírnak, akkor láthatjuk, hogy egy 
iszonyatosan széles spektrumon mozog a termelői szervezetek szerepe. Gyakorlatilag öt olyan 
tagállam is van, ahol nincs ilyen szervezet, ezeken a szervezeteken keresztül gyakorlatilag 
nincs zöldség-gyümölcs forgalmazás. A másik véglet a legmagasabb forgalmat lebonyolító 
Hollandia és Belgium, Írország, Dánia, Svédország, tehát általában az északi tagállamok, ahol 
viszont gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy meghatározó és csak és kizárólag ezeken a 
szervezeteken keresztül zajlik a zöldség-gyümölcs kereskedelem. 

Talán Hollandia kíván egy kis magyarázatot a maga 110 százalékával. Hogyan lehet 
ez? Hát úgy, hogy a holland termelői szervezetek más tagállamokból is rendelkeznek 
tagokkal, és azok árulják, ők forgalmazzák. Így lehetséges az, hogy gyakorlatilag többet 
forgalmaznak, mint amennyit Hollandia megtermel. Magyarország gyakorlatilag eléggé 
lemaradva, igaz, hogy ez 2008-as adat, a legutóbbi elérhető  bizottsági adat, és csak a 
végleges szervezetek forgalmát tartalmazza, 2008-ban éppen a tömeges elismerések előtt 
voltunk, hiszen 2004 és 2009 között volt az az ötéves időszak, amikor a magyarországi TÉSZ-
ek elismerési időszaka tartott, tehát még ebben az időszakban csak 11 termelői szervezettel, 
elismert szervezettel rendelkeztünk, 7,5 százalékos forgalmi aránnyal. Ha ezekhez 
hozzászámítanánk a termelői csoportokat, tehát az előzetes elismert szervezeteket, akkor ez a 
forgalmi arány közel duplájára emelkedne.  

Összességében az Európai Unió 56 milliárd eurós zöldség-gyümölcs forgalmából 19,5 
milliárd eurót forgalmaznak ezek a szervezetek, ez közel 35 százalékos piaci részesedést 
jelent. De láthatjuk, hogy akik ezt komolyan felépítették, ott gyakorlatilag meghatározó 
szerepet töltenek be.  

A szabályozási környezetről tényleg csak nagyon röviden. Több tucat rendelet, több 
száz oldalas jogi anyag szabályozza ezeknek a TÉSZ-eknek a támogatását, működését. Én 
csak a legfontosabb hármat emelném ki. Az egyik ez a közös piaci szabályozási tanácsi 
rendelet, a másik a zöldség-gyümölcs piacszabályozás bizottsági végrehajtási rendelete, a 
harmadik az a magyarországi hatályban lévő TÉSZ nemzeti szabályozás. 

Támogatási lehetőségek közül ezek a rendeletek gyakorlatilag négyféle támogatást 
biztosítanak, ami a termelői szervezeteken keresztül érhető el. Egyrészt az előzetes 
elismeréssel rendelkező termelői szervezeteknek egy úgynevezett működési átalány-
támogatás, ez 100 ezer euró/évben van maximálva. Ugyanezen szervezeteknek, tehát az 
előzetesen elismert szervezeteknek rendelkezésre áll egy úgynevezett beruházási támogatás, 
amely sajnálatos módon az utóbbi rendeletmódosítással szintén be lett felülről korlátozva 
forgalomarányosan. Eddig ez lényegesen vonzóbb volt a szervezetek részére, mert 
gyakorlatilag a tagállam csak azt vizsgálta, hogy az adott beruházás mennyiben van 
összhangban a tagi forgalom nagyságával, szezonalitásával, mennyire jogos az a mértékű 
beruházás.  
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A TÉSZ működési alap támogatása, az már az elismert TÉSZ-ek támogatása, alapból 
4,1 százalék, elméletileg maximum 4,6 százalékos forgalomarányos támogatás érhető el, 
amennyiben válságkezelési intézkedést is hajt végre az adott szervezet, illetve a szabályozás 
lehetőséget ad úgynevezett kiegészítő nemzeti támogatás folyósítására, és bizonyos 
tagállamokban bizonyos feltételek megléte esetén, amit gyakorlatilag Magyarország 2008 óta 
gyakorlatilag ki tudott használni. Ha nagyon sommásan össze akarom foglalni, ahogy már 
említettem, ez véleményünk szerint egy túlbonyolított és nem minden ponton egyértelmű 
szabályozás, ami egy jogbizonytalanságot tart fenn folyamatosan mind a TÉSZ-ek, mind a 
tagállamok viszonylatában.  

A magyarországi fejlődési pénzük ezeknek a szervezeteknek az elmúlt 15 évben 
gyakorlatilag elég hektikusan alakult, de azt mindenképpen le kell szögezni, hogy nemcsak 
cégszinten, de nemzeti szinten is egy óriási értéket képviselnek, hiszen egy olyan logisztikai 
hálózatot építettek ki Magyarországon, ami alapja lehet a további ágazatfejlesztési 
programoknak.  

Az is elvitathatatlan, hogy az ágazat szereplői többnyire kis- és középvállalkozások, a 
jelenlegi disztribúciós rendszerben, illetve ellátási kereskedelmi rendszerben ezek a kis- és 
középvállalkozások nem sok eséllyel boldogulnak, tehát mindenképpen szükség van a TÉSZ-
ek integráló szerepére, amely egyébként az ágazat fejlesztésére is nagyon pozitívan tud hatni. 
A TÉSZ-ektől egy alapvető integrációs feladatot várunk el, azonban az elmúlt 15 évben azt 
tapasztaltuk, hogy a gazdasági szabályozási környezet hatására ezek a TÉSZ-ek eléggé 
erőteljes versenyképességi problémákkal szembesültek, és ennek megfelelően igazán nem 
tudták hozni azt a feladatot, nem tudták betölteni az alapvető integrációs szerepüket.  

Miért is van ez? Mi az a gazdasági környezet, ami miatt ez így alakult? Hogyha magát 
a TÉSZ-t nézzük vagy a TÉSZ-eket nézzük, hát a TÉSZ-eket belülről is rengeteg probléma 
feszíti. Meg lehetne említeni a menedzsmentproblémákat, ez mérethatékonysági kérdésekkel 
is összefügg. Hogyha megvizsgáljuk az európai uniós szervezetek átlagos forgalmát, akkor azt 
lehet mondani, hogy óriási szórással, de olyan négymilliárd forintnak megfelelő forgalmat 
bonyolít egy szervezet, amelyből durván egy 1500- 1600 van az Európai Unióban. Ezzel 
szemben a magyar szervezetek átlagos forgalmi értéke olyan 600 millió forint körül alakul. 
Tehát gyakorlatilag a hatoda-hetede a forgalma a nyugati versenytársakénak. És hát azt azért 
látni kell, hogy a nyugati versenytársak között nem egy van, aki több százmilliós forgalmat 
bonyolít le. Ezek főleg másod-harmad szintű szerveződések, Hollandia, Spanyolország, 
Olaszország a főbb termelő országokba.  

Egy nagyon érdekes kérdés az úgynevezett nonprofit jelleg, amit nagyon sokan 
sokféleképpen magyaráztak, illetve értettek félre. Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a 
TÉSZ ugyanolyan profitorientált szervezet, mint bármelyik más gazdasági társaság vagy 
szövetkezet, azzal a különbséggel, hogy az általa termelt profitot a tagoknak kell 
visszajuttatnia. Tehát gyakorlatilag ez a különbség egy privát kereskedő cég és a TÉSZ 
között, hogy az őáltala megtermelt profit nagy részének a termelőknél kell landolnia.  

2004-től egy erőteljes beruházási hullám indult el a TÉSZ-ek körében, ez sokszor 
nagyobb mértékű volt, mint amennyi indokolt lett volna, és természetesen ez rengeteg hitel 
felvételével valósult meg. Egyik-másik  helyen devizahitel felvételével, és a 2008. évi válság 
következtében ez óriási gondokat okozott nagyon sok TÉSZ-nél. Elég sok TÉSZ gyakorlatilag 
megszűnt, felszámolásra került.  

Belülről feszíti a TÉSZ-eket a forgóeszközhiány, hiszen ez egy olyan tevékenység, a 
zöldség-gyümölcs forgalmazás, ami folyamatos cash flow-t, pénzügyi finanszírozási 
igényeket támaszt. A mi becsléseink szerint ez a forgalmazott értéknek 20-25 százalékos 
mértékű forgóeszköz-ellátottságot igényel, aminek rendelkezésre kellene állnia vagy nagyon 
kedvező kamatozású forgóeszközhitelek formájában vagy valamilyen módon.  
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Most, hogyha körbenézzük a termelői szervezetek szabályozási és gazdasági 
környezetét, akkor először talán az Európai Unióval kell kezdeni, amelynek természetesen 
2004 óta Magyarország is tagja. Az Európai Unió jogszabályilag deklaráltan motiválja 
ezeknek a szervezeteknek a létrehozatalát, működését, a piaci átláthatóság növelése, az 
élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, az ellátás biztonsága és végül, de nem utolsó sorban 
a termelői jövedelmek szinten tartása vagy javítása érdekében.  

Tehát azt elmondhatjuk, hogy ez uniós szinten, illetve magyar kormányzati szinten is 
egy preferált terület. Ezt mindenképpen folytatni kell. Hogyha megnézzük, hogy ez az egész 
szabályozási rendszer a nemzeti hatóságokra mennyi feladatot ró, és a nemzeti hatóságok 
szemszögéből hogyan néz ki ez a motiváció, akkor  már kevésbé pozitív a kép. Az elmúlt 
évek tapasztalata azt mutatja, hogy gyakorlatilag a hivataloknak nincs igazán motivációjuk 
arra, hogy ezek a szervezetek jól működjenek, hogy segítsék ezeknek a működését, pusztán 
egy doktrína van, feleljenek meg az összes szabályozásnak. Igen ám, de egy ennyire nem 
egyértelmű és bonyolult szabályozás, ami gyakran a tagállamok és a bizottság közötti 
jogvitákba torkollik, tagállamon belül a nemzeti szabályozás, gondolok itt a pénzügyi, 
számviteli, adózási és egyéb jogszabályok hadára, amelyek nincsenek igazándiból 
összhangban az európai uniós piacszabályozási elvárásokkal a TÉSZ-ek működése 
tekintetében, ez gyakorlatilag magában kódolja, hogy ezek a támogatások nagyrészt 
kihasználhatatlanok. Vagy ha ki is használják, akkor mindig ott lóg a Demoklesz kardja a 
TÉSZ-ek fölött, hogy egy utólagos ellenőrzés során bármikor visszavonhatják, büntetésekkel 
kamatostól vissza kell fizetni azt a pénzt, amit már elköltöttek, kifizettek, többszörösen 
jóváhagytak, leellenőriztek. Ez egy folyamatos szembenállást eredményez a TÉSZ-ek és a 
hatóság között, ami mindenképpen egy rossz folyamat. Hogyha a termelői szervezetek 
legnagyobb konkurenseit, a nagykereskedőket vizsgáljuk, akkor ott egyértelmű, hogy 
egyértelmű az ellenérdekeltség. Tehát nyilván ők abban érdekeltek, hogy ne fejlődjenek ezek 
a szervezetek, és hát ennek érdekében hajlamosak is mind piaci, mind egyéb oldalról tenni. 
Hiszen, ha megvizsgáljuk a magyar zöldség-gyümölcs ágazatot, akkor több éve árualaphiány 
van. Tehát gyakorlatilag a jó minőségű, eladható áruból kereslet van, mindenki az árukat 
vadássza, tehát gyakorlatilag a kereskedő abban érdekelt, hogy ehhez az árutömeghez 
hozzájusson, hogy ő tudja kielégíteni a piacait. Azért ennyire nem fekete-fehér a kép, hiszen 
az is látható, hogy több nagykereskedő cég megérezte a TÉSZ-rendszerben, illetve annak a 
támogatásában rejlő lehetőségeket, és ezért a saját termelői köréből szervezett maga köré 
TÉSZ-eket. Ami nem probléma, hiszen ha körbenézünk Európában, Franciaországtól 
Hollandián keresztül Olaszországig mindenütt működnek és nagyon jól működnek ilyen 
szervezetek. Az egyedüli probléma akkor merülhet fel, hogyha ezt az úgynevezett nonprofit 
jelleget másképpen értelmezik, ami azért sajnos Magyarországon előfordul. Ez nyilván a 
termelők szempontjából egy ellenérdekeltséget indít el.  

Hogyha a banki szférát, a finanszírozási hátteret nézzük, akkor gyakorlatilag a bankok 
számára nincs motiváció, hogy finanszírozzák ezt a tevékenységet, egy elég kockázatos 
ágazat, számukra még kockázatosabb szereplőinek tartják, tekintettel az elmúlt évek elég 
viharos időszakára, ahol több nagy múltú TÉSZ is felszámolásra került. Gyakorlatilag csak a 
legjobban korlátozott finanszírozására hajlandóak. Hogyha a piacot vizsgáljuk, itt elsősorban 
a kiskereskedelem, illetve a feldolgozóipar az, akinek a TÉSZ-ek értékesítenek. Ott egy kicsit 
összetettebb a kép, ott egy korlátozott motiváció ugyan van arra, hogy jól működő specializált 
beszállítóik legyenek, de azért ne legyenek túl koncentráltak, és ennek érdekében azért meg is 
tesznek mindent. Tehát vegyes a kép, de inkább negatív, mert mihelyt egy-egy termékkörben 
azt érzékelik, hogy egy kicsit túl nagy a koncentráció, mert gyakorlatilag a fejükre nőtt egy 
termelői szervezet vagy egy csoportosulás, akkor azért megkeresik azokat a nagykereskedői 
beszállítókat, hogy morzsolják ezt  a kínálatot, és közvetlen beszállítóként gyakorlatilag 
leszerződnek a nagy termelőkkel.  
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És végül, de nem utolsó sorban, akik a főszereplői az egész történetnek, a termelők. A 
termelők szempontjából én úgy fogalmaznám, hogy esetleges a motiváció, persze vannak 
kivételek, de többnyire azt lehet mondani, hogy adja le az árumat a TÉSZ, ha én nem tudom. 
Ha húz a piac, akkor majd én megoldom magamnak. És miért van ez? A termelők 
gyakorlatilag nem rendelkeznek a legtöbb esetben tulajdonosi szemlélettel. Egy nagyon jó 
példa van erre, az egyik alföldi TÉSZ, aki sajnos azóta már nem létezik, egy holland 
kereskedőt fogadott, és a holland kereskedőnek bemutatták a logisztikai centrumukat, amit 
több száz millió forinttal ők megépítettek. Egy tényleg jól működő, jó helyen lévő logisztikai 
központ, a holland kereskedő megnézte, mondta, hogy tényleg kiváló, de miért nem működik, 
miért nincs a hűtőkamrákban áru, miért nem megy a válogató gépsor? Hát a tagok nem 
hozzák be az árut? Hagyják, hogy tönkre menjen a saját tulajdonuk, a saját szervezetük? Hát 
fel sem fogta ezt a gondolatmenetet. És itt egy lépéssel, ha továbblépünk, akkor gyakorlatilag 
amellett, hogy egy érdekeltségi hiány látható, a feketegazdaságot ki kell emelni. Gyakorlatilag 
a feketegazdaságról nagyon sokat beszélünk, de mindenki másképp értelmezi, másképp állítja 
be, de általában nagyon felületesen kezeljük ezt a kérdést.  

Én készítettem egy nagyon egyszerű, végletekig leegyszerűsített sematikus ábrát, 
hogyan is működik a feketegazdaság egyik válfaja, amelyben a TÉSZ-vonalat, kvázi a legális 
tiszta vonalat, mert a TÉSZ-ek rá vannak kényszerítve, hogy legális kereskedelmet 
folytassanak, mert a támogatásaik a minél nagyobb tagi forgalomhoz kötöttek. A TÉSZ-ek 
legálisan kell, hogy a beruházásaikat megvalósítsák, és aztán viseljék ennek az amortizációs 
terheit, működtetniük kell a telephelyet hivatalosan és az infrastruktúrát, aminek szintén óriási 
költségei vannak, legálisan kell foglalkoztatniuk, hiszen nap mint nap ott van a nyakukon a 
munkaügyi ellenőrzés, minőségbiztosítási rendszereket kell kiépíteniük, szaktanácsadási 
rendszereket, természetesen a közteherviselésben részt kell venniük, természetesen az áfát, a 
társasági adót, az iparűzési adót és sorolhatnám, be kell fizetniük, és  a szabályozásból 
következtethetően vagy annak eredményeképpen egy óriási adminisztrációs terhet is fel kell 
vállalniuk ahhoz, hogy egyáltalán ahhoz a csekély mértékű támogatáshoz hozzáférjenek. 
Ezzel szemben a sötét oldal nepperközvetítői, ahol gyakorlatilag nincs beruházás, ennek 
megfelelően nincs amortizáció, nincs telephely, nincs infrastruktúra, nincs legális 
foglalkoztatás, nincs minőségbiztosítás, gyakorlatilag csak papíron kereskednek, vagy 
fizetnek vagy nem, és aztán szezon végén bedöntik a céget, eltűnnek áfástól együtt. És hová 
tűnik az áfa? Az áfa, ez a 27 százalék áfa gyakorlatilag a duplája egy átlagos évben elvárható 
adózott eredménynek. Ez elég forrást nyújt ahhoz, hogy a termelőknek többet ígérjenek, tehát 
gyakorlatilag elvonják az árut a legális kereskedelem elöl, aztán hogy kifizetik vagy nem, az 
egy másik kérdés. Van elég pénz arra, hogy a nagykereskedelem felé olcsóbban ajánljanak be, 
ezáltal megint csak a TÉSZ-eknek, tehát a legális kereskedelemnek egy konkurenciát 
állítsanak, és még így is marad annyi pénz a zsebükben, ami a mi számításaink szerint az 
elmúlt évben 8-10 milliárd forintos illegális hasznot hagyott ezeknek a cégeknek, embereknek 
a zsebében, ami több volt, mint tavaly a legális termelői értékesítésnek az adózott eredménye. 
Ez valami őrület. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a múlt évben a friss piaci zöldségeknél volt 
egy 30 milliárd forintos kiesés, gyakorlatilag a friss piaci zöldségtermelők szinte mindegyike 
negatívan zárt, de ennek ellenére ez egy óriási szám. És mindennek következtében 
gyakorlatilag, ha megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 15 évben a termelői szervezeteknek a száma, 
ezen belül az elismert szervezetek száma és az általuk forgalmazott áru hogyan alakult, akkor 
ugyanez köszön vissza. Gyakorlatilag a fölső piros vonal az ágazati termékkibocsátást 
mutatja, milliárd forintban. A sárga oszlopok az összes TÉSZ száma. Látszik, hogy itt a 2003-
as, 2004 első felében biztosított kiugróan magas támogatások miatt gombamód szaporodtak a 
TÉSZ-ek, mikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor gyakorlatilag volt egy, mivel 
utófinanszírozású a rendszer, volt egy másfél év, amikor a pénz az ablakban, gyakorlatilag 
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nem érkeztek támogatások, akkor elkezdtek megszűnni, illetve összeomolgatni, eltűnni a 
TÉSZ-ek.  

Mikor helyreállt nagyjából a rendszer, akkor újra elkezdtek alakulni, de elsősorban 
előzetes elismert szervezetek, az említett beruházási támogatások kihasználása érdekében 
elsősorban, és látszik, hogy 2009-ben volt egy tömeges elismerés, és az elismert szervezetek 
száma olyan 47 körülre állt be.  

De hogyha a zöld vonalat nézzük, ami a termelői szervezetek és termelői csoportok 
összes forgalmazását mutatja, akkor láthatjuk, hogy 2004 óta gyakorlatilag stagnál, sőt az 
elmúlt években inkább enyhén csökkent a termelői szervezetek forgalmazása. Hogyha ezt az 
ágazati kibocsátáshoz mérten nézzük, akkor olyan 17 százalék körül ingadozik. Tehát látható, 
hogy nem tudtunk előbbre lépni ezen a területen, pedig már az 1999-es stratégiában egy ilyen 
ívet, vonalat vázoltunk föl, amelyben 2010-11-re egy 40 százalékos piaci részesedést, kvázi az 
Európai Unió átlagához konvergáló részesedést próbáltunk előrevetíteni. 

Miért is van ez? Az elmondott problémákon kívül azért óriási problémahalmaz 
nehezedik a TÉSZ-ekre, amelyekből tényleg csak szemelgetve néhány legfontosabbat 
kiemelnék. Az egyik a már említett túlellenőrzések, gyakorlatilag több tucat hivatal 
folyamatosan több hónapig ott ül, és ellenőrzi a már kétszer leellenőrzött, jóváhagyott és 
kifizetett pénzeket. Van olyan TÉSZ, ahol az év 300 napján ellenőrzés van, csak az ellenőr 
kiszolgálására két plusz embert kell foglalkoztatni, hogy a számlákat, a bizonylatokat az ő 
igényeik szerint biztosítsák.  

Amint említettem, ez mostanában főleg gyakran előfordul, hogy többszörösen lezárt 
időszakokat újranyitnak és újra ellenőriznek. Ez alapján a NAV megállapításokat tesz és a 
megállapítások alapján az MVH eljár a támogatások visszakövetelésében. Ez egy elég furcsa 
helyzet, hiszen mi úgy gondoltuk, hogy a termelői szervezeteknek a felsőbb szerve a VM. 
Hiszen ők ismerik el, ők fogadják el a működési programokat, az elismerési terveket, azok 
módosításait. Ehhez képest egy kicsit úgy tűnik, hogy a VM hatáskörét megkerülve történnek 
intézkedések a TÉSZ-ek ügyében.  

Egy nagyon súlyos probléma a közbeszerzésekkel kapcsolatos anomáliák, amivel 2006 
óta küzdünk, és mind máig nem sikerült egy ténylegesen megnyugtató eredményt elérni. Erről 
később egy kicsit részletesebben is szeretnék majd szólni, és ugyanez a téma, ami ugyanehhez 
kapcsolódik, a tagoknak átadott eszközök számviteli és adózási problémái, amelyre szintén 
2006 óta próbáljuk valamilyen megnyugtató megoldást kicsikarni.  

Egy újabb keletű ilyen jellegű gond, hogy  a TÉSZ és másodszintű TÉSZ szintjén az 
adóhatóság megköveteli az úgynevezett elvárt adót, ami a nonprofit jellegből, amit itt 
kifejtettem egy párszor egyértelmű, hiszen a profitnak a termelőknél kell lecsapódnia, nem 
lehet megkövetelni, hogy a TÉSZ-nél ugyanúgy, mint egy privát gazdasági társaságnál profit 
adózott eredmény képződjön. Ennek ellenére megkövetelik, behajtják, amennyiben nem tudja, 
vagy nem akarja befizetni a TÉSZ erőn felül ezt az elvárt adót, akkor mindenféle jogi 
procedúrákban 30 oldalas kitöltendő nyomtatványokkal és vizsgákon keresztül kell mennie.  

Szintén egy új probléma az élelmiszerlánc-felügyeleti díj, amellyel alapvetően egyet 
lehet érteni, de azzal, ahogyan ez megvalósul, azzal már kevésbé, hiszen minden egyes 
szintnek meg kell fizetni ezt az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, a termelőnek, a TÉSZ-nek, a 
másodszintű TÉSZ-nek, a kiskereskedőnek. A kiskereskedő jelezte, hogy ő ezt úgyis 
visszaállítja másodszintű TÉSZ-re, a másodszintű TÉSZ meg a TÉSZ, mivel ő a termelőnek 
az érdekében jár el, ő ennyivel kevesebbet tud fizetni a termelőnek. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy az exportellenőrzéseknek a díját ezen felül még azért meg kell fizetni, az azt jelenti, 
hogy ötszörös, tehát 0,5 százalékos teher van a termelőn, tehát ennyivel kevesebbet fog fizetni 
neki a TÉSZ az árujáért. Ez gyakorlatilag 5-6 forint/kilogrammal rosszabb piaci pozíciót 
jelent a TÉSZ-nek a feketekereskedelemmel adott esetben vagy más szervezetekkel szemben.  
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Az emelkedő termékdíjak szintén egy nagyon nehéz kérdéskör. Egyik része 
közvetlenül, másik közvetve érinti a TÉSZ-eket. A cseregöngyöleg-rendszer közvetlenül 
érinti, hiszen ebben forgalmazzák az árujukat, minden évben 5-8 százalékos selejt képződik, 
az 5-8 százalékos selejt után ők megfizették a termékdíjat, de ahelyett újat kell venni, az új 
árával szintén meg kell fizetni a termékdíjat, gyakorlatilag ugyanarra a 
göngyölegmennyiségre duplán kell megfizetnie a díjat. A kertészeti fóliákat közvetett módon 
érinti, hiszen minden TÉSZ igyekezett az importanyag-forgalmazásban, a termelők olcsó 
importanyaggal való ellátásában valamilyen szerepet betölteni, adott esetben saját gazdaboltot 
működtetni, de mivel a szabályozás szerint a TÉSZ-ek már nem gyártók és nem első 
forgalomba hozók, gyakorlatilag csak termékdíjjal növelten tudják a termelőknek biztosítani 
ezt a fóliát.  

A termelő mit tehet? Két útja van. A gyárhoz nyilván Józsi bácsi 8 tekercs fóliáért nem 
mehet, mert nem szolgálják ki, vagy előnyben részesíti a külföldön legyártott fólia első 
forgalomba hozóját, és a külföldi fóliát fogja megvenni a kereskedőtől, vagy ami még 
valószínűbb, amit az adatok már most mutatnak, hogy fekete csatornákon fogja Szerbiából 
vagy fekete gyártóktól beszerezni. Már most látszik, hogy egyharmadára esett vissza  a 
kertészeti fóliák forgalma az idén tavasszal.  

Egy újabb problémakör az áfa-visszaigénylési határidőnek a növekedése 45 napról 75 
napra. Ez, ahogy említettem, az zöldség-gyümölcs forgalmazásban, ahol nagyon-nagyon 
gyorsan forog az áru és a pénz, ez egy óriási probléma. Gyakorlatilag ez ennyivel növeli a 
forgóeszközigényét a TÉSZ-eknek. És hát persze a bérkompenzáció miatt a gazdaság minden 
szereplőjére nehezedik nyomás. 

Beszélgetve több elismert TÉSZ-szel, nagyon sokakban fogalmazódott meg sajnos az 
a gondolat, hogy ebben a jogbizonytalanságban és ilyen növekvő terhek mellett ők nem 
biztos, hogy szeretnék a jövőben folytatni ezt a tevékenységet. Tehát egyre többen 
gondolkodnak abban, hogy kilépnek ebből a rendszerből. A szükséges adatszolgáltatást, 
ameddig azt kötelezővé teszi nekik a szabályozás, azt végre fogják hajtani, támogatást nem 
akarnak igényelni, működési programot nem akarnak leadni, gyakorlatilag ez viszont annak a 
veszélyét hordozza, hogy az áruforgalom egy része is a sötét oldalra kerül át.  

És akkor egy kicsit bővebben a két témáról, a közbeszerzésről és a tagoknak történő 
eszköz-, anyag- és szolgáltatásátadásról. Ez két akut probléma, amit 2006 óta hordozunk 
magunkkal. Gyakorlatilag, ha megvizsgáljuk, és több mint egy tucat EU-tagállam szakértőit 
kérdeztük meg, akik legtöbbje nem is értette, hogy mit kérdezünk, mert ilyen nincs az európai 
uniós tagállamokban, hogy egy VM által, tehát az illetékes hatóság által elfogadott működési 
programot vagy elismerési tervet vagy annak az intézkedéseit később, még egyenként 
közbeszereztetni kelljen.  

Gyakorlatilag ezzel szemben Magyarországon még nem is csak a beruházás jellegű, 
hanem az egyéb más, szaktanácsadási, környezetvédelmi, marketingpromóciós intézkedések 
közbeszerzését is megköveteli a hivatal. Ami egyébként nonszensz, mert ha józan paraszti 
ésszel végiggondoljuk, egy termelői szervezet szerveződik egy tevékenység elvégzésére, ezt a 
tevékenységet ki kéne neki szerveznie valami idegen céghez, hogy valósítsa meg helyette, 
amire ő szerveződött, támogatások fejében. Tehát ez egy óriási paradoxon számunkra. Főleg 
úgy, hogy az európai uniós zöldség-gyümölcs piacszabályozásnak a végrehajtási rendelete is 
csak két helyen említi a közbeszerzést, egyrészt az elismerést megelőző és a működési 
programok elfogadását megelőző ellenőrzéseknél, illetve az előzetes elismerésnél az 
elismerési terv előzetes ellenőrzése során. Tehát ebből egyértelműen következik, hogy 
amennyiben a minisztérium elfogadott egy működési programot, elismert egy szervezetet, 
illetve egy előzetes szervezetnek az elismerési tervét elfogadta az abban foglalt 
intézkedésekkel, akkor ő deklarálta, hogy ezek a tervezett intézkedések megfelelnek-e a 
közösségi és a hazai joganyagnak, ezen belül a közbeszerzési törvény előírásainak is. Tehát 
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véleményünk szerint ebben az esetben már plusz, illetve utólagos közbeszerzés nem 
követelhető, ezen a jogcímen támogatások nem vonhatók vissza, nem tagadható meg a 
kifizetésük. Holott ebből most már tucatnyi per indult az MVH ellen, vannak perek, amiket 
már meg is nyertek a termelő szervezetek, igaz, nem ezen indoklás alapján, hanem egy 
teljesen más logika alapján, de a közbeszerzési hatóság, döntőbizottság, illetve most már a 
Fővárosi Bíróság is hozott olyan ítéletet, amelyben a termelői szervezetnek adtak igazat.  

A másik ilyen akut probléma a tagok részére átadott eszközök számviteli, adózási 
problémái. Gyakorlatilag itt megint arról van szó, hogy a VM által jóváhagyott működési 
programnak a tevékenységei végrehajtására a TÉSZ-tagok és a TÉSZ közösen szerveződnek, 
hogy gyakorlatilag megvalósítsák ezt a programot. A tanácsi rendelet gyakorlatilag francia 
nyomásra tartalmazza is azt a kitételt, hogy ezekre a szervezetekre úgy kell tekinteni 
gazdasági ügyekben, hogy azok a tagjaik nevében és azok megbízásából járnak el. De 
gyakorlatilag egy vállalkozásnak tekintik. Ezt a közös tevékenységet a TÉSZ-ek alapító 
okirata tartalmazza, és a termelés, feldolgozás, értékesítés tevékenységeit egymás között 
megosztva végzik, és a végén a bevételen osztoznak. Egy másik indok, amiért gyakorlatilag 
ezen eszköz-, anyag- és szolgáltatásátadásokat nem terhelhetné adófizetési kötelezettség, az 
az, hogy ehhez a működési alaphoz a tagok 50 százaléka hozzájárulna. Ők beteszik a saját 50 
százalékukat, amihez az unió egy másik 50 százalékot hozzátesz. Ebből lesz egy működési 
alap, amivel gyakorlatilag végrehajtják az intézkedéseket. Hogyha megnézzük a nyugat-
európai szervezeteket, ott a működési alap egy jelentős részét arra fordítják, hogy a tagok 
termelésében olyan fejlesztéseket hajtsanak végre,  környezetvédelmi, technológiai 
fejlesztéseket, rovarcsapdákat, feromoncsapdákat, biológiai növényvédelmi eszközöket, 
víztakarékos öntözőrendszereket, fagyvédelmi rendszereket építenek ki a tagok gazdaságában, 
hogy az ő árualapjuk magasabb minőségű legyen, és biztosított legyen. Véleményünk szerint 
ez nem minősülhet sem értékesítésnek, sem térítésmentes átadásnak. Az elmúlt évben a 
minisztérium közreműködésével sikerült egy állásfoglalást kapnunk a VM részéről, amelyben 
ennek ad igazat, de a későbbi ellenőrzések során a termelői szervezeteink arról számoltak be, 
hogy az adóellenőrzést ez egyáltalán nem érdekli. Azt mondta, hogy majd én, ha ezt a 
törvényben látom, ezt a passzust, ezt a kitételt, akkor komolyan veszem, de egyébként engem 
nagyon nem érdekel, hogy a VM, akinek én semmilyen elhatározással nem tartozom, mit ír le. 
Ezzel szemben a magyar gyakorlat, hogy az áfa befizetését, az átadott anyag-eszköz-
szolgáltatás után és annak a társaságiadó-vonzatát megkövetelik a TÉSZ-ektől. Számoljuk ki! 
Ezt az 50 százalékos támogatásnak a nagy részét el is viszi, hogyha ez így van. 

És akkor, hogyha egy mérleget akarunk húzni a TÉSZ-ek szempontjából, a mérleg 
egyik serpenyőjében vannak a terhek, kötelezettségek, adminisztráció és a másik oldalon az a 
maximálisan elérhető 4,6 százalékos támogatás meg az esetlegesen létező kiegészítő, nemzeti 
támogatás, akkor azt hiszem, hogy nem kérdéses, hogy melyik súlyosabb. És akkor felmerül a 
kérdés, hogy miért alakítanak egyáltalán TÉSZ-eket. Ez egy becsapós kérdés, mert 
gyakorlatilag csak előzetes TÉSZ-eket alakítanak. Az előzetes TÉSZ-ek a beruházási 
támogatás miatt alakulnak főként, ami most azért, bár a Bittsánszky úr bólogatott, hogy ez 
nem teljesen így van, hogy bekorlátozták a beruházási támogatások mértékét, de mindenesetre 
látszik a tavalyi évben is, amikor 75 százalékra felugrott a beruházási támogatásoknak a 
mértéke az 55 százalékról, egyébként olyan szintre, mint ahogy a románoknál, lengyeleknél 
ezt kezdetektől fogva biztosították, akkor rögtön 12 szervezet alakult. Az egy másik kérdés, 
hogy ezek a szervezetek, amint elismerésre kerülnek az öt év leteltével, ezek maradnak-e a 
rendszerben, adnak-e erre működési programot, működnek-e úgy majd mint TÉSZ-ek, mert 
az a gyanúm, hogy nem. Tehát fennáll a veszélye, hogy nem. 

Hogy ezeket mind próbáljuk elkerülni, kidolgoztunk egy megoldási javaslatcsomagot 
egy utolsó slide-ként. Gyakorlatilag feltételezve, hogy az árutermelés fejlesztése elindul, lesz 
áru, akkor az első lépés, hogy a termelők érdekeltségét meg kell teremteni. Szétnéztünk 
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Európában. Gyakorlatilag a magyar gyakorlattól eltérően több tagállamban a jövedelemtípusú 
adózás helyett területalapú adózással vonják be a mezőgazdasági termelőket az adózás 
közteherviselésbe, ezzel gyakorlatilag több legyet ütnek egy csapásra, mert Magyarországon a 
jövedelemalapú adózás miatt a termelők abban érdekeltek, hogy szétírják a birtokot 
versenyképtelennek tűnő apró egységekbe, amely sem a bankok, sem a finanszírozás, sem a 
fejlesztés szempontjából nem működőképes. Gyakorlatilag akikkel beszélünk, mind azt 
mondják, hogy Magyarországon sincsenek már igazán nagyon kicsi birtokok. Tehát 20-30-50 
milliós családi gazdaságok vannak, csak szétaprózva az adójogszabályok miatt. Ezzel 
szemben a lengyel rendszerben a terület alapú adózással ezt az érdekeltséget elveszik, sőt 
társítják egy termeléssel igénybe vehető forgóeszköz-hitelkonstrukcióval, amely az előző évi 
árbevételhez kötött, gyakorlatilag abban érdekelt a termelő, hogy minél nagyobb 
produktumot, minél nagyobb árbevételt mutasson, mert annál nagyobb induló forgóeszköz-
hitelhez tud hozzájutni, amit év végéig vissza kell fizetnie. Mi ezt annyival kombinálnánk, 
hogy a TÉSZ-ek felé irányultságot is ösztönözzük, hogy ez a forgóeszközhitel, ha a TÉSZ-
eken keresztül igényelhető, akkor gyakorlatilag rögtön van egy motiváció, egy ilyen indíttatás 
a termelőben, hogy csatlakozzon, és a TÉSZ-en keresztül értékesítse azt az árutömeget, ami 
alapján ő jogosulttá válik. Persze nem lehet megkerülni középtávon az áfa kérdését, mert 
egész Európában, ha körülnézünk, az összes termelő államban, ahol a zöldség-gyümölcs 
termelés jelentős, mindenütt egyszámjegyű a zöldség-gyümölcs termékek áfája. Tisztában 
vagyunk vele, hogy ez most nem időszerű kérdés, de középtávon mindenképpen foglalkozni 
kell az áfa csökkentésével, mert ez lehetne a másik olyan lökés a feketegazdaság felől, ami 
egy óriási érvágást adna a feketegazdaságban tevékenykedőknek. Ezek mellett nyilván minél 
több lehetőséget és preferenciát kell a TÉSZ-ek számára biztosítani, tehát az összes olyan 
pályázati jogcím, fejlesztési jogcím, finanszírozási, szabályozási kérdés, ott valahol mindenütt 
a TÉSZ és a TÉSZ tagjának egy preferenciát kell beépíteni. Persze ezt megfelelő kontroll és 
minősítés mellett, ami azt jelenti, hogy az az úgynevezett kockázatelemzési rendszer, amit az 
Európai Unió elvár a tagállamoktól, hogy a támogatások kihelyezése érdekében  ő 
gyakorlatilag vizsgálja meg a termelői szerkezeteket, hogy azok mennyire működnek jól, 
mennyire kockázatos az ő működésük mind gazdasági, pénzügyi, mind szervezeti, működési 
és mind adminisztrációs oldalról. Hogyha egy ilyen rendszer Magyarországon is sikerül 
kialakítani, és kvázi minősíteni a TÉSZ-eket, akkor rögtön a kiemelt, a jól teljesítő TÉSZ-
eknek az ellenőrzési, adminisztrációs terheit lehet jelentősen csökkenteni,  hiszen velük nincs 
rendszeresen gond, tehát náluk a támogatáskifizetés kvázi automatizálható, csak bizonyos 
időközönként ritkábban kell őket ellenőrizni, és ami nagyon fontos még, mint ahogy Európa 
több tagállamában is, lényegesen határozottabb állami szerepvállalásra lenne szükség. Ezt mi 
két területen látjuk. Az egyik az a más szintű termelői szervezeteknek az úgynevezett 
nagykereskedőházaiban, a másik oldal pedig a termelői tulajdonban lévő feldolgozó üzemek 
megvásárlásában, illetve létesítésében. Ez a két terület, ahol óriási lendületet lehetne adni az 
ágazatnak egy jelentősebb állami szerepvállalással.  

Amiről már beszéltem, ez a TÉSZ forgóeszköz-hitelkonstrukció, ez most is létezik, ezt 
nagyon jónak tartják  a TÉSZ-ek, gyakorlatilag a piacon elérhető legkedvezőbb forgóeszköz-
finanszírozás. Az a kicsike gondja, hogy mivel de minimis támogatáshoz kötött, ezért 
hároméves intervallumban maximum 250 millióig vehető igénybe, és ez egy nagyobb 
forgalmú TÉSZ-nél, ahol már több milliárdot forgalmaznak, ez elenyésző. Tehát itt azt 
kellene valahogy átgondolni, hogy hogyan lehet ezt ugyanúgy a forgalom mértékéhez kötni, 
hogy legalább a forgalomnak az a 20-25 százalékos volumene biztosítva legyen egy ilyen 
kedvező kamatozású hitel formájában. Hiszen azt láthatjuk, hogy a termelők esetében még 
hatványozottabban igaz az, hogy a hosszú távú barátság záloga a pontos elszámolás. Minél 
hamarabb, minél pontosabban ki kell fizetni a termelőt.  
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Napirenden van a nemzeti TÉSZ-szabályozás átdolgozása is, 2008. január 1-jétől 
indult ez az új rendszer, elég sok új elemet tartalmaz, aminek azóta már látjuk a problémáit, 
illetve főleg olyan oldalról, megvizsgáltuk több európai tagállamnak hasonló nemzeti 
stratégiáját, milyen fejlesztéseket végezhetnek az ottani TÉSZ-ek támogatottan és milyeneket 
a  magyar TÉSZ-ek, és találtunk nagyon sok olyan területet, amit bele lehetne építeni a 
magyar rendeletbe, hogy egy kicsit nagyobb teret nyissunk a TÉSZ-ek fejlesztési 
lehetőségeinek, mert sok TÉSZ-nél egy olyan probléma adódik, hogy a determinált 
kötelezettségek mellett nagyon nehéz olyan dolgokra elkölteniük a működési támogatásokat, 
amire ténylegesen szükségük is van. Mert egyébként ez egy rossz fordítás, hogy ez egy 
működési támogatás. Ez valójában nem a működést támogatja, ebből villanyszámlát, meg 
egyéb dolgot nem lehet kifizetni. Ez gyakorlatilag arra való, hogy egy fejlesztési programot 
valósítson meg a TÉSZ. Ez egy fejlesztési alap lenne helyesen lefordítva.  

Nagyon fontos a VM-nek és az MVH operatív összhangjának a megteremtése. Sajnos 
az a tapasztaltatunk, hogy ez nem mindig gördülékeny, és hát ebben mindig a TÉSZ-ek 
morzsolódnak. Tehát akár jogszabály-értelmezési, akár egy intézkedés végrehajtásával 
kapcsolatos problémáról van szó, a végén mindig a TÉSZ-eken csattan az ostor. Tehát 
mindenképpen lényegesen jobban kellene egyfelé húznunk.  

És hát az említett pénzügyi, számviteli, adózási jogszabály-módosítások és egy új 
ellenőrzési szemlélet, amit az értékelési, kockázatelemzési rendszernél említettem. És tényleg 
végül, de nem utolsó sorban a szövetkezési szemléletnek a megerősítése. Erre gyakorlatilag 
több nyugati tagállamban komoly médiaprogramok és felvilágosító képzések vannak a 
termelők irányában. De ez nyilván csak akkor lehet sikeres, ha az előzőekben elmondott 
feltételek már teljesülnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Fodor Zoltán ügyvezető igazgató úr tájékoztatóját. 

Mielőtt Mártonffy Béla úrnak megadnám a szót, annyit azért elfelejtettem az elején a 
bevezetőben mondani, hogy 15 óra 50 perckor szeretném, ha be tudnánk fejezni az ülést, mert 
más egyéb program is van még a mai napra, tehát úgy kérek mindenkit,  hogy próbáljuk 
sűríteni a gondolatokat, hogy ebbe beleférjünk. Beleférhetünk, nincs ezzel semmi gond, de 
azért szólok előre, hogy a végén nehogy valaki ne kapjon szót. Mártonffy úré a szó!  

Mártonffy Béla kiegészítése 

MÁRTONFFY BÉLA elnök (FruitVeB): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én úgy 
gondolom, hogy az ügyvezető igazgató úr egy nagyon alapos, átfogó elemzést adott a TÉSZ-
ek helyzetéről és az ehhez kapcsolódó problémákról. Én azért kértem, hogy egy pár szóval 
hozzászólhassak mindjárt az elején, mert úgy gondolom, hogy egy fordulóponthoz ért ez a 
termelői szervezetek ügye Magyarországon. Most tulajdonképpen egy kicsit 
gazdaságpolitikai, szakmapolitikai oldalról szeretném megközelíteni és megvilágítani a 
dolgokat, hogy mi a kockázata ennek a rendszernek, hogyha ezt nem tudjuk kezelni.  

1998-tól működik ez a rendszer, illetve akkor kapcsolódott hozzá Magyarország. A 
rendszerváltás utáni összes nehézségek és egyebek mellett abban az időben egy fénysugárnak 
tűnt az, hogy az uniónak van egy ilyen rendszere, amit egyébként a tagállamok már a korábbi 
években a józan gazdasági elemzéseik alapján kialakítottak és működtettek, hogy ehhez 
Magyarország hozzá tud csatlakozni, és azt a kaotikus helyzetet, ami a rendszerváltás utáni 
hat-hét évben kialakult a zöldség-gyümölcs ágazat kereskedelmi tevékenységében, azt ki lehet 
tisztítani. Három-négy év ráment arra, hogy ezt abban az időszakban megértessük, hogy ez a 
rendszer, ami akkor még csak a zöldség-gyümölcs ágazat számára volt szabályozva az 
unióban, azóta  ez teljesen kinyílt, és ezért mi úgy gondoltuk, hogy végre egy olyan 
integráció, amiben a magántulajdonú, 90-95 százalékban a zöldség-gyümölcs ágazatban kis- 
és középvállalkozások vannak, egy olyan kereskedelmi tevékenységet tudnak folytatni, 



- 15 - 

amiben sikeresek lehetünk, mert az országnak az adottságai minden szempontból megvannak 
erre.  

Ahogy hallottuk, az uniónak az elég bonyolult szabályozása és a magyar zöldség-
gyümölcs kereskedelemben és termelésben kialakult korábbi rendszereknek a továbbélése azt 
eredményezte, hogy egy elég bonyolult rendszer kezdett kialakulni. Itt láttuk az ellenérdekelt 
feleket, akiket az előbb az igazgató úr felsorolt. A támogatások megléte motiválta az elején 
ezeket a dolgokat, és úgy gondolom, hogy ez látható is volt több mint száz TÉSZ-ig felment a 
megalakuló termelő szervezetek száma, és amikor csatlakoztunk az unióhoz, akkor 
találkoztunk a valóságos piaci konkurenciával, itt most nem a TÉSZ-ekre, hanem magára a 
zöldség-gyümölcs kereskedelemre gondolok, és ebben a jogi környezetben elindult egy furcsa 
folyamat a TÉSZ-ek, az integráció környékén. Ezt ma úgy tudnám mondani minden pejoratív 
felhang nélkül, hogy családi TÉSZ-ek, úgynevezett kereskedelmi TÉSZ-ek és egyebek jöttek 
létre. Persze ezek nem így jöttek létre, de a különböző kiszervezésekkel és egyéb 
tevékenységgel szépen lassan egy átláthatatlan háló alakult ki. A feketekereskedelem és azok 
a jogszabályi és számviteli és egyéb dolgok, amiket hallottunk, szépen lassan belesodorták az 
ágazatot egy hatalmas feketekereskedelembe.  

Ezek a szervezetek, akik csak fehéren tudnak dolgozni és ilyen hihetetlenül nagy 
ellenőrzési háttérrel, ez képtelenség, hogy fennmaradjanak. Tehát én azt mondom, hogy 
fordulóponthoz értünk. Hogyha a magyar zöldség-gyümölcs ágazatot mi érdemesnek tartjuk 
arra, hogy ebben az országban közel egymillió tonnával több minőségi árut állítson elő, és az 
ehhez szükséges foglalkoztatási és megélhetési hátteret megteremtse a vidéki lakosság azon 
részének, aki ide bevonható, akkor nekünk a termelői szervezeteket az eredeti, az uniós 
deklarációkban megfogalmazott formára kell – hogy úgy mondjam – visszaállítanunk. Itt a 
legfőbb dolog az, hogy a termelő megkapja a pénzét, és egy egységes árukínálat kialakuljon. 
Hogyha magánforgalmazás irányába megy el a termelői szervezet oldalában és mellette 
működő terület, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy pár éven belül ezek a termelői 
szervezetek nem fognak támogatást igényelni, és szépen lassan kimúlik ez a dolog, és akkor 
visszaállunk egy olyan felvásárlási rendszerre, ez a folyamat indult el, ahol 3-4 árrés 
képződik, és messze nem tudjuk produkálni azt az árukoncentrációt, és akkor persze teljesen 
kilátástalan a harc, mondjuk az importtal szemben, amit egyébként most épp a kormány is a 
programjára vett, ami egyébként teljesen józan és logikus dolog, mert ebben az országban van 
és meg lehet termelni a jó árut és óriási fejlődést lehetne előidézni még az export területén, 
ami 50 százalék még mindig a zöldség-gyümölcsben. Ezt a mostani zöldség-gyümölcs 
stratégiánk első oldalára is betettünk, mert Entz Ferenc és Mohácsy Mátyás is megírta azt, 
hogy ennek az ágazatnak exportra kell dolgozni. Láttam. Majdnem száz évvel ezelőtt. 

Én nem nosztalgiázok, de ez egy abszolút logikus dolog. Tehát én úgy gondolom, 
hogy a termelői  szervezetek ügyével ma úgy kell foglalkozni a kormányzatnak, hogy azt a 
három-négy-öt nagyon fontos intézkedést, ami a közösségi tevékenységét erősíti ezeknek a 
szervezeteknek, azt létre kell hozni és érdekeltté kell tenni benne az ágazat szereplőit. Én nem 
mondom azt, hogy érdemesebb lenne a mostani tapasztalatok alapján inkább szövetkezeti 
formát választani, de azt gondolom, hogy nagyon meg kéne rágni ezt a kérdést, és úgy 
gondolom, hogy nem odázható el tovább ennek a kérdése.  

A TÉSZ-ek kulcsszereplői a magyar zöldség-gyümölcs ágazat fejlődésének, és ennek 
figyelembevételével szeretném, hogyha ez nem egy negatív hangvételű megbeszélés lenne, 
hanem, miután a problémákat feltártuk, valóban hozzálátnánk ezeknek a gátaknak a 
lebontásához. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ledó Ferencé a szó, utána egy pár szót majd én szeretnék 

mondani.  
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Meghívott szakmai szervezetek képviselőinek hozzászólásai 

LEDÓ FERENC (Dél-alföldi Kertészek Zöldség-gyümölcs TÉSZ): Szeretettel 
köszöntök mindenkit, az előttem szóló két kollégám elég részletesen összefoglalta, hogy 
milyen gondokkal és bajokkal küzdenek a TÉSZ-ek. Magamról annyit, hogy 2006-tól vagyok 
a TÉSZ Bizottság elnöke, és jelenleg a legnagyobb TÉSZ-nek az elnöke, a saját TÉSZ-ünk 
éves szinten olyan 4-5 milliárd forint értékű, elsősorban zöldséget forgalmaz. Azért itt a 
kimutatásokból lehetett látni, hogy Hollandiával példálózunk, de ez a rendszer 80-100 év alatt 
alakult ki, tehát én úgy gondolom, hogy itt durván a legtöbb TÉSZ, akik az elején alakultak, 
tízévesen vagyunk az idén, minden olyan jellegű problémával megküszködtünk negatív-
pozitív értelemben, biztos, hogy mindenki sok mindent másképp csinálna, és elérkezett az az 
idő, és mindenkinek mérleget kell vonni, és keresni az utakat. De az látszik, hogy a TÉSZ-
vezetőknél, a TÉSZ-eknél is egy borzasztó nagy bizonytalanság alakult ki, főleg azokban a 
dolgokban, amit a Zoli elmondott, és úgy érzem, hogy tényleg ott vagyunk, hogyha most nem 
paradigmaváltás szempontjából csinálunk nem teljes átvilágítást, és ez az egész nem a 
termeléstől a végéig megy, hanem mindig részfeladatokba kapunk bele, akkor nem fogunk 
tudni előrejutni. 

A legnagyobb gondot most is abban látom, és úgy érzem, hogy azok a TÉSZ-ek 
működnek aránylag elfogadhatóan a nehéz körülmények között is, akik a kezdeti 
megalakulástól a teljes integrációt felvállalták. Én mindig úgy szoktam mondani, hogyha egy 
termelőtől nem jó áru jön be, azt ha szavakra lehet fordítani, abból már piacképes áru nem 
lesz, és sajnos nagyon sokan erre nem figyeltek oda, hogy magát a termelési integrációt is 
végezzék. Először, amikor a TÉSZ-ek elindultak, a legtöbbje szűzen alakult, és az első dolga 
az volt, hogy az infrastruktúrát kialakítsák. Az elmúlt tíz évben annyi értékes beruházás 
történt, hűtő, csomagolás meg egyéb területen, hogy ezzel igazán a nagyságukhoz képest nem 
kell szerénykednünk más országokhoz képest. Amiben borzasztó lemaradásunk van, és ezért 
nagyon fontosak ezeket a nemzeti tanulmányok, hogy a támogatáshoz most már úgy tudjunk 
hozzájutni, hogy lehetőleg annak nagy részét a termelésbe tudjuk átjátszani. Tipikus példa, 
mikor kint voltunk Spanyolországban, 8-10-szer nagyobb TÉSZ, mint a mienk, pedig mi 
vagyunk az országban a legnagyobbak, egy beszélgetésen mondták, hogy minden támogatást 
le tudnak hívni. Hogy a fenébe tudják, míg mi vért izzadunk, hogy ezeknek az unió általi 
működési programoknak megfeleljek, és sok esetben ügyeskedni kell, hogy ezt meg tudjuk 
csinálni. Hát mi a termelőknek odaadjuk, megvesszük nekik a fóliát, a csepegtető, hasonló 
dolgokat, és ezáltal, hogy ezt ők megcsinálták, a termelésük fejlődött, természetesen, hogy a 
tagnak odaadták, fordított tagi kötődés alakult ki, tagi hűség, mert sok TÉSZ vagy szervezet, 
hogyha adott esetben nem tudja megvenni, semmi kapcsolat nincs közöttük, akkor ha egy 
nepper vagy más többet ígér, odaadja nekik. De ha már egy termelési kötődése, akkor ez 
mindenképpen elkerülhető. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ezeket akár 
uniós, akár nemzeti pénzek, amik rendelkezésre állnak, ezeket lehetőség szerint a termelésbe 
kell belevinni, hogy hosszú távon legyen működési alapunk, mert meg kell találni a formáját, 
mert ha ezt nem tesszük, le fogunk maradni ilyen szempontból. 

Nagyon sok problémával küszködünk, és amit szeretnék még mondani, hogy az egyik 
legnagyobb kulcskérdés, hogy ki mikor tud fizetni a tagjaiknak. Mert amit beígér, hogy ennyi 
napra fizet, az tényleg annyi legyen. Mert egyszer vagy kétszer meg lehet csúszni, de Zoli 
elmondta, hogy a bankok és egyéb kapcsolatok ilyen szempontból nem eredményesek a 
TÉSZ-eknél, mert a tagoknál képződik, a bankok másképp ítélik meg, tehát ezekkel 
problémák vannak. A nepper meg a föld szélén odaadja adott esetben feketén ezeket a 
pénzeket. Tehát ezekkel borzasztó nehéz versenyezni akkor, hogyha egyéb kötődése nincsen. 
Ebben mindenképpen előre kellene lépni, hogy ezt a hitelezési lehetőséget meg tudjuk oldani. 
Ha ez nem oldódik meg, akkor nagyon nagy problémák lesznek, amit Béla is mondott, hogy a 
lehetőségek megvannak. Azért ez a TÉSZ-ek jelenleg is, ha nem is tökéletesen működnek, de 
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közel 20 ezer családnak adnak megélhetést. Ez nem kis szám, és ezt tényleg meg lehet 
duplázni, de csak úgy, hogy az egész rendszer áttekintjük, az egész adózási rendszertől 
kezdve a feketekereskedelemig, hogy hogy lehet ezt felszámolni. Biztos, hogy egyik napról a 
másikra nem lehet megoldani, de ha ebben nem lépünk előre, akkor el fogunk bukni. Még egy 
dolgot, hogy a működési programoknál sok TÉSZ-nél már az is problémát okoz, hogy ezek 
utófinanszírozottak. Mi tudjuk, hogy az  unióban minden utófinanszírozó, de sok esetben egy 
elvégzett működési programot egy év múlva kapjunk meg, és addig benn áll a pénzünk, és az 
forgóeszköz-kivonást jelent a többi részről, ebben is kell változtatni, mert ha ez nem oldódik 
meg… erre is lehetne egy olyan konstrukciót csinálni, hogy elfogadott működési program, és 
én azt értem, hogy van ez a de minimis támogatás, de afölött állami vállalással kapja meg még 
adott esetben arra a kedvező hitelre az elfogadott működési program összegét, mert ez 
segítené ezt a működést. A másik oldalról meg én nem vagyok benne biztos, hogy ezeket a 
kifizetéseket fél meg egy év tolódással kell kifizetni, bennünket borzasztóan rosszul érint az 
áfának 45-ről 75 napra történő emelése, mert ez tovább bonyolítja ezt a helyzetet, hogy még 
versenyképtelenebbek leszünk a kifizetésekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy a lehetőségünk 
megvan arra, és a többieknek is mondtam TÉSZ bizottsági ülésen, hogy a tavalyi és az idei év 
mind vízválasztó lesz. Tehát, ha ebben az évben nem tudunk ebben a kérdésben előrelépni, itt 
drasztikus visszaesések lesznek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Ledó Ferencnek a kiegészítését. Nekem annyi 

megjegyzésem van ezzel kapcsolatban, habár én ezt már egy kicsit kívülálló szemmel tudom 
nézni, de viszont a korábbi évek tapasztalatából elmondható az, hogy a TÉSZ-ek 
megalakulási idejében is nagyon sok kétség vetődött fel. Ezt azért mondom, mert akkor a 
rendszerváltás utáni időszakban az átalakulási időszak, szövetkezés, aztán magántársaság, 
magángazdaság, stb. stb., az az időszak nem egészen felelt meg annak, hogy a gazdálkodók 
vagy a kertészek magukévá tegyék azt a TÉSZ-es elveket, gondolatokat, amelyekre Ledó Feri 
is a százéves holland példával utalt. Tehát én most ezzel nem magyarázni akarom, hogy miért 
nem működik, csak azt hiszem, hogyha  helyesen akarjuk megítélni a TÉSZ-ek jelenét és a 
jövőjét, vagy talán, hogyha azt a kevés múltat is mondhatjuk, akkor azt hiszem, hogy bele kell 
venni azt a gondolatsort és bele kell venni azokat a gondolatokat is, hogy a magyar gazda, a 
magyar kertész azért honnan indult, milyen politikai miliő vette körül akár a rendszerváltás 
körül és azt követően is. Ez egy nagyon gyors vagy rövid időszakot érint, holott ebben sokkal 
türelmesebbnek kellene lenni mindannyiunknak, mert hogyha most azt nézzük, hogy 1990-től 
2011-ig 21 év telt el, ez rendkívül kevés ahhoz, hogy egy olyan szemléletváltás történjen 
generációkon át, amit mi, akik ennél az asztalnál ülünk, régen túl vagyunk ezen a gondolaton, 
de mégis valahol, mégis mindig visszatekintünk, látjuk, tapasztaltuk annak az időszaknak a 
gondját, baját, és bizony-bizony az a – meg sem tudom mondani, hogy hány év, ami teljesen 
más politikai közegben és más struktúrában működő mezőgazdaság, ezen belül kertészet is 
azért rányomta a bélyegét, és ez szerintem ez pszichikailag a termelők számára egy jelentős 
problémát okoz, és akkor, amikor a TÉSZ-ek szervezése is elindult, az sem volt egy, abból a 
szempontból szerencsés időszak, mert nagyon sok kétség, nagyon sok butató, nagyon sok 
görcs és ránc volt abban az időszakban eleve a szabályozással is. És végül, de nem utolsó 
sorban azt hiszem, hogy az sem használ a TÉSZ-eknek, ami bizonyos TÉSZ-eknél 
bekövetkezett. Most neveket nem akarok említeni, de azért voltak és vannak itt elég komoly, 
elsők között megalakult olyan TÉSZ-ek, amelyeknek látjuk a mai sorsát. Már mindenki a 
zsebébe nyúlt, mondhatnám, kormányokon átívelő problémákat okozva. Ezek egy sem 
használt a TÉSZ elveinek.  

Ugyanakkor amit szintén valamelyikőtök felvetett, hogy bizonyos családi alapon 
működő TÉSZ-ek lesznek, ismerek én is ilyet sajnos nem egyet, nem kettőt. Szintén nem 
használ ennek az ügynek. Én azt hiszem, hogy … mosolyogsz rajta, de gondolom, hogy 
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egyetértünk ebben, tehát ezek nem használnak annak, hogy valóban ezek az értékesítő 
szervezetek azzal a társadalmi elismertséggel bírjanak, amelyre szükség lenne és szükség lesz 
ahhoz, hogy ezek a szervezetek hosszú távon működőképesek legyenek. Ebben van nekünk 
óriási felelősségünk, hogy mi ehhez hogyan állunk, mit szeretnénk ebből, milyen jövőképet 
akarunk. De amíg ez nem tisztul meg, ez a közeg, illetve a szabályzás nem lesz olyan, amiért 
gyakorlatilag ennél az asztalnál ülünk, és amíg a feketegazdaság és a feketekereskedelem ki 
nem szorul ebből a szférából, addig szerintem sokszor le kell még ülni, és biztos, hogy sok 
vesztese is lesz ennek az ügynek.  

Inkább csak gondolatokat mondtam, és azt hiszem, hogy nem tévedek akkor, amikor 
meg kell fogalmazni nekünk azt a pár – ismételten mondom – sarokpontot, amit itt Fodor Zoli 
az előadásában nagyon helyesen, pontosan felvázolt, és emellett ki kell állnunk, és 
következetesen vinnünk kell úgy is mint szakterületen, úgy is mint politikusok számára egy 
iránymutató gondolatsornak kell hogy legyenek. Nem hiszem, hogy egyszerű a feladat. 

Egy páran tudják rólam, hogy én is kertészkedtem nem is kis tételben, 
magángazdaságban, átéltem ennek az összes bugyrát, ismerem. Egy nagyon feneketlen valami 
ez, amit, amíg nem rendezzük a nagybani piacok sorsát, nem rendezzük a kereskedelmi 
hálózatok sorsát, nem rendezzük a polcpénzeket, a különböző kereskedelmi egység 
bejutásának a lehetőségét, hogy finoman fogalmazzak, addig nagyon sok vesztese lesz. Az a 
kérdés, hogy mennyire tudunk érvényt szerezni azoknak a gondolatoknak, azoknak a 
programpontoknak, ha fogalmazhatok így, amelyek ezt a helyzetet úgymond minél hamarább 
rendezik. Én ebben kérem a segítségét mindenkinek, mert valóban, ezen elúszhat. Jelentős 
részben elúszhat az egész ágazat. Egyetértek a Mártonffy úr gondolatával, mikor úgy 
fogalmazott, hogy fordulópont a TÉSZ-ek jövője szempontjából ez a pillanat vagy év, amit 
szintén Ledó Feri is megerősített. Teljesen egyetértek vele, csak nem látom azt, hogy azok a 
szereplők mennyire akarják, hogy ez megforduljon. Mert hiába látjuk a jövőt, hogy ezeknek a 
szervezeteknek van igazán versenyképes jövője nemcsak Magyarországon, hanem az Európai 
Unióban is, ha ezt az ágazat szereplői is tudják. Mennyire jut el oda ez a gondolat, vagy 
nemcsak, hogy eljut, mert eljut, hanem mennyire tudják ezt azok a kertészek, termelők 
magukévá tenni. Most ez a kérdés. 

Hogy ezt hogyan tudjuk elérni, mert megfogalmazhatunk, jogszabályt adhatunk, 
módosíthatunk, bármit csinálhatunk, de hogyha még mindig azt mondja  a termelő, hogy 
odaadom a föld végén vagy a fólia végén azt az árut, amivel én le vagyok szerződve pedig, és 
inkább vállalom annak a szerződési fegyelemnek a felrúgásából fakadó nem tudom, mik, mert 
ugye itt a következő dolog, nem tudom, mik, hogy legközelebb nem veszik meg, hát akkor 
tovább áll egy másik kereskedőhöz, amíg ezt a piacot ki bírja használni. Szóval talán ezek a 
gondolatok is ahhoz tartoznak, hogy nem biztos, hogy ez a mai délután elég erre, sőt biztos 
vagyok benne, hogy nem. Vilmos, tiéd a szó!  

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Patay Vilmos országgyűlési képviselő 

vagyok, bár nem vagyok az albizottság tagja, de nagyon szívesen veszek részt az albizottság 
ülésein. Különösen annak is okán, hogy a szövetkezetekkel kapcsolatos szabályozás jövőbeni 
megváltoztatásának kezdeményezője vagyok, és jól haladunk ezen az úton. Nos, nagyon 
értékes információkat hallottam, bizonyára mások is, én talán jobban. Egy pár kérdésem is 
lenne és egy-két felvetésem.  

Mindjárt az elején elhangzott, hogy a támogatás, ez a 3,5 százalék egy alacsony szintű 
támogatás. Csak azt kérdezném, hogy ez terület alapon is alacsony. Aztán a következő 
kérdésem, hogy milyen az együttműködés, az egymással való szövetkezés a TÉSZ-ek között. 
Van-e egyáltalán vagy csak mindenki mint ellenfél az ellenfélre tekint? Vagy versenytársa a 
versenytársnak? És hát nyilván az is kérdés, hogy miért nem koncentrálódnak a TÉSZ-ek, 
miért nem indul meg egy olyan természetes folyamat, mint az 1800-as, 1900-as évek végén 
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alakult szövetkezetek sokasága, mert hiszen csak a koncentrálódással lehet elérni az 
erőkiegyenlítődést, és aztán a következő lépcsőfok a marketingköltségek, és ha azok közösen 
jelentkeznek, akkor fajlagosan sokkal kevesebb terhet jelentenek. Érdekes volt hallani a 
beruházásokkal kapcsolatban azt a véleményt, hogy túlzott beruházás terhe nyomja az 
ágazatot. Vajon ezek a beruházások azon túl, hogy a működés feltételeit is jelentik, a 
hozzáadott érték növelésében van-e szerepük, és milyen szerepük, hiszen nem mindegy a 
profit nagyságának megszerzése érdekében, hogy mire fordítódik az a beruházás. Csak mint 
alapanyagot adom el a friss zöldséget, gyümölcsöt vagy esetleg egy feldolgozottabb formában 
vagy hát …  

Bár konzultációs kapcsolatban vagyok Bélával, most is csak azt tudom megerősíteni, 
hogy itt a szabályozásjog problémáival kapcsolatban tényleg szükséges egy részletes 
konzultáció, hiszen nemcsak a szövetkezeti törvényt kell megváltoztatni, hanem az új 
szövetkezeti törvénnyel, ha egy új szövetkezeti rendszer kialakulását akarjuk elérni az 
országban, akkor a szövetkezeti működés környezetében lévő összes, tehát a jogszabályi 
környezetet is meg kell változtatni. Adó- és egyéb szabályokra gondolok, és nem megy, csak 
hogyha mi politikusok kapunk tőletek részletes, konkrét információkat.  

Az azért látható, hogy erre abszolút nyitottak vagyunk, tehát nem egy olyan 
szabályozást szeretnénk, amire rátesszük a pipát, hogy mi ezt vállaltuk, ezt megcsináljuk, 
hanem olyat, ami utána abban segít, hogy az a nyögvenyelősen működő, nagyon sok 
problémával küszködő rendszer mozduljon el egy nyugat-európai gyakorlat irányába.  

Felmerült itt a nagykereskedők és az integrált termelők viszonya. Ez ismerős 
egyébként a szántóföldi növénytermesztés területén is. Nos, ha szövetkezésről beszélünk, 
akkor ezt meg is lehet fordítani, tehát, hogy ne az integrátor integrálja, és használja a 
termelőket, hanem a termelők szövetkezve használják a nagykereskedő erőforrásait. De 
nyilván ez egyenként nem megy, a sok polarizálódott részvevő erre nem feltétlenül alkalmas.  

Felmerült itt a szövetkezés kapcsán, illetve a termelő szervezeteknél, hogy mennyire 
érzik a termelők ezt maguknak, egy jó érvényesülési lehetőségnek, hogyan lehetne ösztönözni 
őket. Az új szövetkezeti szabályozásban mi arra törekszünk, hogy a belső viszonylatban egy 
áfamentességet alakítsunk ki tag és szövetkezet között az output-input oldalon. Ami azt 
jelenti, hogy eltűnik az a teher, és hogyha másodlagos szövetkezet meg az elsődleges 
szövetkezet között is ugyanez a viszony megalakul, hiszen az áfa egy fogyasztási adó. Azt a 
fogyasztónak kell, aki a fogyasztó asztalára teszi, hogy így mondjam, az ott keletkező áfát kell 
az államnak mint fogyasztási adót átadni.  

A közbeeső forgalomra áfamentességet kell szereznünk. Aztán mondhatjuk, hogy 17 
vagy 25 százalékos az áfa. Azaz nem mindegy, mert ha én 100 forintot viszek a boltba a 
zöldségért, akkor nem mindegy, hogy 5 százalék áfával van terhelve, mert akkor mennyiségre 
többet kapok. Tehát, hogyha azt az értéket tudom csak zöldségre fordítani abban a 
háztartásban. És én azt gondolom, hogy létezhetnek még olyan ösztönzők itt a belső 
áfamentességen kívül, amit szerintem ti tudtok a legjobban, tehát én mint politikus, azt 
várnám, hogy erre ti adjatok ötletet, hogy mivel lehetne még a termelők részére nem is azt, 
hogy megkerülhetetlenné tenni a TÉSZ-t, de olyanná, amit ő nem akar megkerülni, mert nem 
akar kimaradni valami jó buliból. 

Horváth János bácsi képviselőtársam mondta, a parlament korelnöke, hogy „tudod, 
Vilikém olyannak kell lenni a szövetkezésnek, amiből azt érzi a termelő, és ez igaz a TÉSZ-
re, hogy ez egy olyan jó buli, hogy nem akarok ebből kimaradni. Egy olyan biztonságot ad.” 
Hogy milyen biztonságot ad? Több mint húsz évig agrárkereskedő voltam, a többieknek 
mondom csak, nem neked, volt egy holland vevőm Észak-Mecseken egy domboldalon 12 
hektár almás, 8 hektár cseresznyés, lefogyott a csapadékvíz, összegyűjtötte, csepegtető 
öntözésre használta, megyek ki hozzá, ott a kamion, holland ládák, rekeszek, mit csinálsz, 
viszed ki Hollandiába… Én nem, a szövetkezetem. Hová viszitek? Én nem tudom… Itt van 
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1800 kilométerre, nem beszél magyarul, eljön havonta a 25 hektáros hollandiai kertészetéből 
meg a kis falujából ide 3-5 napra egy hónapban, 15-ször permetez, meg a különböző más 
műveléseket végezteti három magyarral a húsz hektáron, és nem beszél magyarul, megél 
gyönyörűen, Mercivel jön, megél a 18 hektáron, mert van mögötte egy olyan kiszolgálás, 
nevezzük TÉSZ-nek, szövetkezetnek, egy olyan szerviz, ami ott van a magyar mögött? Érzi 
azt a magyar, hogy a magyar gazda, a magyar kertész, hogy ezt nem tudom megkerülni, hát 
hogy kerülném meg, bolond vagyok? Tehát ehhez várnám, Béla a javaslatokat, a közös 
ötletelést, hogy hogy lehet egy ilyet kialakítani. Csak azért mondtam példaként, hogy ez nem 
azt bizonyítja, hogyha van egy működő TÉSZ, van egy működő szövetkezeti rendszer egy 
termelő mögött, akkor szinte mindegy, hogy ő azt bérmunkában 1800 km-rel odébb lévő 
területen is… hogy merne kimenni egy magyar termelő Franciaországba káposztát termelni? 
Utána megy a mi TÉSZ-ünk egy kamionnal és hazahozza vagy elviszi a müncheni piacra a 
káposztát? El tudjuk mi azt képzelni? Ennek a hollandnak ilyen a szervize, ami mögötte áll. 
Egy érdekes dolog, amit hallottam, és nem is nagyon értem, hogyha szövetkezet által átadott 
eszközöket mi is terheli, meg milyen számviteli rend. Bocsánat, szövetkezetről beszélünk, 
termelői szervezet, de gyakorlatilag az én olvasatomban az szövetkezet. Nem az a 
profitcentrum. A profitcentrum, és ezt az új szabályozásban nagyon világosan deklarálnunk 
kell, az egy üzemkiegészítő szövetkezés, a profitcentrum a szövetkező, aki a szövetkezetét, a 
TÉSZ-ét használja ki arra, hogy kiegészíti a tevékenységet olyan marketingtevékenységre, 
feldolgozásra, tárolásra, piacrajutásra, egyébre, és az ott keletkező profit a költségek meg a 
biztonsági alap levonása után visszaosztásra kerül forgalomarányosan. Tehát még azt is 
érdemes lenne figyelembe vennünk vagy megcéloznunk, hogy amikor az alap létrehozására az 
eredményt visszahagyjuk, visszaadják a termelők, az se legyen addig adóalap, amíg az nincs 
felhasználva. Gondolunk például a beruházásra. Azt javaslom, azt kérném, hogy ezeket a 
dolgokat érdemes most végiggondolnunk, hogyha arra felhatalmazásunk van, márpedig a 
törvényalkotóknak az joga, lehetősége, hogy törvényt alkossunk, és ezt úgy tegyük meg 
lehetőség szerint, hogy az az érintettek érdekeit szolgálja, persze nyilván érintett az állam is, 
na de hát, hogyha a szövetkezés, vagy ahogy az  el is hangzott, a transzparencián keresztül mit 
biztosít, hát sokkal nagyobb, először is átláthatóságot, de sokkal nagyobb adóalapot. A 
feketekereskedelem ellen van. Csak a feketekereskedelemben megszerzett jövedelem szolgál 
igazán alapjául a feketefoglalkoztatásnak. Plusz még a számlavásárlás. Ha nincs feketén 
megszerzett jövedelem, akkor nincs feketefoglalkoztatás. Tehát ezek mind annyira egyszerű 
dolgok és az állam által kívánatos, elérendő célok, amit ez a rendszer, a TÉSZ, a szövetkezés 
biztosítani tud.  

Az egy abszurd magyar gyakorlat, hogy a támogatás megszerzéséért szövetkezünk. 
Most gondoljuk végig, a szövetkezés miről szól! Amire én nem vagyok képes, azt együtt 
csináljuk. Nem tudok egymagam olyan tárolókapacitást létrehozni, arra szövetkezek, hogy 
legyen közös tároló. Nem tudok magam válogató gépsorokat beszerezni, arra szövetkezek, 
hogy az legyen. Tehát erre fel mi arra szövetkezünk, hogy megszerezzünk támogatásokat. 
Ahelyett, hogy arra szövetkeznénk, hogy amit nem vagyunk képesek magunk elvégezni, 
úgyhogy ilyen szempontból nekem tanulságos volt, amit Béla, mondtál, de lehet, hogy a 
Zoltán mondta, hogy a nyugati gyakorlatban nem is értik. Vagy hogyan fordítottad, hogy 
mondtad, Zoltán? Hogy lehet, hogy rosszul fordították le. Én azt gondolom, hogy nem kell 
újat kitalálnunk. Ha megnézzük a spanyol példát vagy más országbéli példát, és hogyha mi 
megváltoztatjuk a szövetkezési szabályunkat, nyilván azt is be kell majd mutatnunk az EU-
nak, de hogyha onnan átvett szabályozási mintákat vagy formákat teszünk bele, akkor biztos, 
hogy nem fognak belekötni.  

Az, hogy nem tetszik a multiknak, hát ez a fontos, vagy az a fontos, hogy a mi 
működésünk szempontjából mi van. Nyilván nemcsak jogszabályi környezet van, hanem van 
piaci környezet, egyes piaci szereplőknek más érdekei vannak. Persze, hogy nem örül neki. 
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Én azt gondolom, hogyha az új szövetkezeti szabályozást és az ennek az örvén 
megváltoztatható szabályozások során nézzük, akkor az egy jó alkalom, hogyha van egy 
kormányzati szándék, akarat, hogy legyen egy új szabályozási környezete a szövetkezésnek, 
ami ösztönző, hogy akkor ennek az örvén mindazokat az anomáliákat, amit az elnök úr is 
említett, meg lehessen változtatni annak érdekében, hogy semmi mást nem kérnek a termelők 
mint olyan állami viszonyulást, hozzáállást, aminek a másik oldalán az állam is kap. 
Transzparenciával, nagyobb adóalapokkal és törvényes működéssel. Igazából én azt 
gondolom, az állam részéről egyfajta pótcselekvés a NAV magatartása, egyfajta pótcselekvés 
az MVH magatartása. Azt gondolom, hogyha egy transzparenciát biztosít, és mutat fel a 
szövetkezeti működés, sokkal egyszerűbb a NAV dolga, mint hogyha egyenként kell a 
mindenféle csalásra alkalmas és nagyon sok nagy számú, kicsi – hogy mondjam? – termelőt 
egyenként ellenőrizni. Kétségkívül, de ha a szövetkezet törvénykezés kapcsán átnézzük, hogy 
milyen szabályozásban kérünk engedményeket vagy eltéréseket, akkor van esélyünk. Sokkal 
nagyobb az esélyünk, mint hogyha elkezdünk egyenként panaszkodni. Mert hiszen most egy 
új rendszer kialakításához kérjük a szabályozási környezet változását. Nekem ez a 
véleményem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vélemény, hozzászólás? Bittsánszky úr!  
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS (Magyar Kertészeti Tanács): Kicsit a képviselő úr 

mondandójához hadd csatlakozzak. Összesen négy rövid pontot szedtem össze. Az első: 
végigélve a TÉSZ szerveződéseknek lassan 15 éves múltját, elképesztő mennyiségű 
anomáliával találkozunk. Ugyanakkor elmegyünk az Európai Unió egyéb – és ne Hollandiát 
emlegessük, hanem a később alakult nagy termelő országokat – országaiba, ez a rendszer 
működik. Azt szeretném kérni, hogy ne abban gondolkozzunk, hogy rossz ez a rendszer, és 
szüntessük meg, hanem tanuljunk a hibáinkból, és  javítsuk ki az egész rendszert.  

A másik, tekintsünk saját magunkba, mert a TÉSZ-ek kezdeténél egy TÉSZ-alapelvet 
nagyon lazán vettünk, ez a kötelező beszállítási elv. Most nem a Ferire nézek, mert ott eléggé 
működik ez, de bizony nagyon sok szervezetnél különböző módszerekkel elkerüli az áru a 
TÉSZ-t, és hát itt a képviselő úrnak a szavaihoz csatlakozom, hogy ennek a tagi beszállítási 
kötelezettségnek a legnagyobb gátja a feketekereskedelem. Tehát bármilyen jó szolgáltatást 
tud biztosítani a TÉSZ, hogyha azonnal a föld szélén kifizeti valaki neki (Közbeszólás: 25 
százalékkal többet zsebbe!), csak mert a Zoltántól elhangzott, hogy a felével (Közbeszólás: 
Akkor csak 10-zel.), tehát mindenképpen valamit tegyünk a feketekereskedelem 
visszaszorításáért. Szóval ez egy óriási nagy olyan program  lehetne, ami a kormányzat 
bevételeit jelentősen növelné, ugyanakkor a TÉSZ-ek tevékenységét lényegesen szabaddá és 
hatékonyabbá tudná tenni.  

A következő mondatom annyi, hogy amennyiben, és hála istennek így van, hogy a 
kormány a zöldség-gyümölcs ágazatot a programjában kiemeltként kezeli, akkor szeretném 
kérni azt, hogy a hatóságok a saját feladataik végzése közben pozitív hozzáállást tanúsítsanak 
az ellenőrzéseik során, és ne az legyen, amit Ledó Feri szokott mondani, hogy egy éven belül 
háromszor ellenőrzik. (Közbeszólás: Tavaly 42 ellenőrzés volt.) Szóval ezt azért valahol jó 
volna, mondom, végezzék a feladatokat, amit a törvény előír nekik, ha pozitív lenne a 
hozzáállásuk. 

Ugyanebbe a körbe tartozik bele még egy dolog, és nagy szomorúsággal látom, hogy a 
szervezet  képviselője nincs itt. Az alá- és fölérendeltséget a VM és MVH között jó volna 
tisztázni. Mi úgy tapasztaljuk, legalábbis én biztos, hogy a szakmai munkában a VM abszolút 
igyekszik a lehetőségeihez mérten megteremteni a feltételeket és ezeket az MVH 
rendszeresen felülírja, és megakadályozza a dolgokat. Jellemző dolog, hogy az MVH 
képviselője nincs itt ezen az ülésen. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon! 
 
CSALÁDI JÁNOS (Hanság-Fertőmenti Szövetkezet): Köszönöm szépen. A családi 

TÉSZ-ekről szólnék, és én ezt a nevemmel is képviselem. A Hanság-Fertőmenti TÉSZ elnöke 
vagyok. Kilenc évesek voltunk márciusban, reméljük megéljük a tízedik évet is majd jövőre. 
Mindig fel szoktam szólalni, mikor előjönnek olyan dolgok, hogy tagi hűség, hogy milyen 
forgalmat kell bonyolítani egy TÉSZ-nek, másodszintű szervezetnek tagja kell hogy legyen 
vagy össze kell olvadni, és azt gondolom, hogy itt, ennek az egész TÉSZ-dolognak az 
alapjaival van baj. Ahogy elhangzott a Zoli szájából is, hogy sajnos ott, ahol a TÉSZ-tag azt 
nem érzi, hogy neki akár személyes kötődése, akár gazdasági, akár területi kötődése van 
ahhoz a TÉSZ-hez, ott valamilyen probléma van. Amikor Magyarországon megalakultak a 
TÉSZ-ek, jelentős többségükre az volt elmondható, hogy vagy egy konzervgyár köré 
szerveződtek, és a konzervgyár megszervezte saját magának a TÉSZ-ét, és a tag 
tulajdonképpen erről annyit tudott, hogy ő TÉSZ-nek a tagja, hogy valamikor aláírattak vele 
egy olyan papírt, hogy ő belépett.  

Megint csak egy nagyon jelentős része az, hogy valamilyen kereskedő cég köré 
alakítottak egy TÉSZ-t, és szintén csak annyit tudott róla a tag, hogy valamikor aláírt egy 
papírt, de talán még a nevét sem tudta, hogy milyen TÉSZ, csak a papírokat látta esetleg egy 
felvásárlás alkalmával.  

És van egy ilyen harmadik, ami sajnos csak a kisebb része volt, és ezt mindig el 
szoktam mondani, hogy talán a mienk az egyik olyan példa, hogy a nulláról kezdtük, és 
megpróbáltunk összeszedni hárommillió forintot, mert akkor még annyi kellett a szövetkezet 
megalakításához, meg annyi embert, meg olyan forgalmat, ami elég is lesz ahhoz, hogy az 
elismerést megszerezzük. És ugye akkor közben nem győztük kapkodni a fejünket, mert a 
szabályozók meg mindig változtak. Mi úgy csináltunk ötéves programot, hogy előzetes 
TÉSZ-nek 60 millió forintot kellett teljesíteni, a véglegesnek meg 120 millió forintot. Így 
kellett ötéves programot csinálnunk egy végleges elismerésre, közben változott a helyzet, már 
125 millió lett két év múlva az előzetes TÉSZ és 250 millió forint  a végleges TÉSZ.  

Tehát a minisztérium részéről azt is el kell hogy mondjuk, hogy nem lehetett előre 
tervezni, és próbáltak azoknak a TÉSZ-eknek kedvezni ezekkel a szabályozókkal, akik 
igazából a nagyobbak voltak. Kik tudtak nagyobbak lenni? Az első két variáció, aki már egy 
meglévő hálózatra építette a TÉSZ-ét, és sajnos elfelejtette mindenki azt, hogy ezekkel is 
foglalkozni kéne, akik úgy saját erőből próbáltak valamit csinálni, megpróbáltak piacot 
szerezni maguknak, és ezeknek egy része sajnos pont ezért meg is szűnt. A másik ezek közül 
a nagyok közül, elhangzott a példa, hogy jó páran szintén megszűntek, töménytelenül tömte 
bele a pénzt ez a kormány, az a kormány, hogy megmentse a termelőket, ami valamilyen 
szinten érthető volt, de végül mégis csak az lett, hogy vége, és Magyarország akkor majdnem 
három legnagyobb TÉSZ-e megszűnt.  

Úgyhogy ezt fel kéne ismerni, amikor mindig arról beszélgetünk, és ez nekem 
vesszőparipám, hogy mekkorának kell lenni egy TÉSZ-nek. Akkorának kell lenni, hogy az 
működőképes legyen. és nem árbevétel-határokhoz kell  kötni, hogy most ennek 
egymilliárdnak kell lenni, kétszázmilliónak vagy másfélmilliárdnak, hanem az működőképes 
legyen, mert az élet bebizonyította, hogy a négymilliárdos  sem tudott működőképes lenni, 
meg volt olyan,  a százmilliárdos sem tudott működőképes lenni. Ez az egyik dolog.  

A másik a tagi hűség. Ezt tényleg jó példaként kell hogy elmondjam. Nálam akkor is 
jelentkezik a tag, hogyha nála jelentkezett egy vevő, hogy ő megvenné az áruját, akkor is 
igen, ő a TÉSZ-en keresztül kívánja ezt értékesíteni neki. Pedig nem a TÉSZ-t kereste meg, 
hanem a tagot. Na most, ez mikor tud bekövetkezni? Ez akkor tud bekövetkezni, ha érzi azt, 
hogy ő valamit kapott ettől a szervezettől. Annak idején 30 ezer forintos részjeggyel 
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alakítottuk meg a szövetkezetet, most egy része, egy első vagyon 600 ezer forint. Tehát 
tulajdonképpen a 9 év alatt meghúszszoroztuk azt a vagyont, amit ő betett a megalakulásba. 
Kérdezem én, hogy azoknál a szervezeteknél, akik másmilyen módon alakultak meg, ez 
hogyan csapódik le.  

Szintén a másik, a finanszírozás. Azért mondom, lehet, hogy mi rossz példa vagyunk, 
de ahogy most így gyorsan fejben összeszámoltam, az árbevételünk tíz százalékánál kevesebb 
a hitelállományunk, amiben benne van a beruházási hitel is, meg a működési hitel is. És 
érdekes módon így is lehet működtetni egy TÉSZ-t. Tehát én azt gondolom, hogy az alapok 
nagyon rosszak, tehát pont azért a termelők kötődése, hogyha nincs meg az a három, amit az 
előbb elmondtam, akkor a TÉSZ működésével is biztos, hogy probléma lesz. Most meg ha 
már ezt megalkottuk magunknak annak idején, mikor elismerések voltak, én sokat 
reklamáltam az ellen, hogy például a terméktanács ne adjon hozzájárulást ahhoz, hogy egy 
ilyen TÉSZ-t el lehessen ismerni, akiről köztudottan tudtuk, hogy nem a termelők javára 
alakult, hanem a felvásárló vagy a konzervüzem javára alakult meg. Sajnos úgymond nem ez 
az elv érvényesült, hanem az, hogy mindenkinek meg kell adni az elismerést. Pedig, hogyha 
akkor úgymond rendet teszünk, akkor ma nem kell ilyen témákról szerintem beszélnünk, meg 
nem így kell ezekről beszélnünk. 

A másik, örülök, hogy a szövetkezeti törvény módosult, tudni kell azonban azt, hogy a 
TÉSZ-eknek akár 50 százaléka sincs, aki szövetkezeti formában működik, van köztük kft. és 
részvénytársaság is jó pár. De én nagyon örülök annak, hogy a szövetkezeti törvény ilyen 
formában készülhet, és hajlamos vagyok arra, hogy ebbe információkat adjak, mert azt 
gondolom, hogy ezt a módszert kéne előnyben részesíteni, hogyha erről beszélünk, hogy 
szövetkezés, és azzal is maximálisan egyetértek, hogy itt, ahol a nyereségnek igazából le kéne 
csapódni, az a tag. Tehát a szövetkezetnek tulajdonképpen egy kiszolgáló, szolgáltató szerepe 
van. 

Jó kérdés volt, hogy a beruházások hozzáadott értéket jelentenek-e. Azt kell hogy 
mondjam, hogy jelenteni jelentettek, de az úgy jelentett hozzáadott értéket, és ezt valamilyen 
szinten a piac is befolyásolta, hogy kevesebbet kapott a termelő azért, mert azt a beruházást 
finanszírozni kellett, azért, mert annak a beruházásnak voltak olyan igényei a csomagolás 
esetében mint a csomagolóanyag, és körülbelül azt tudta biztosítani, így tudott maradni a 
piacon, és tudta értékesíteni az áruját, és az árban meg nem lehetett annyira érvényesíteni. 
Tehát igazából ezeknek a beruházásoknak és ezeknek a nagy tönkremenő TÉSZ-eknek is pont 
ez volt a fő problémája, hogy egy olyan költséget generáltak saját maguknak, hogy 
egyszerűen ezáltal nem tudtak a termelő felé versenyképesek lenni, tehát a vevőik felé. Tehát 
a szupermarketek felé ők egy versenyképes TÉSZ voltak, mert mindenhol ők szállítottak be, 
csak éppen a termelő felé, amit tudtak ők fizetni, az már egy olyan alacsony ár volt, hogy a 
termelők mondták, hogy köszönjük szépen, nem. Vagy hogyha meg akartak felelni a termelők 
felé, akkor jöttek a hitelfelvételek, ami meg aztán csődbe vitte az egész rendszert. Tehát végül 
is valahol ez így működött eddig. 

Az MVH. Jött egy olyan szabályozás, ez a 80 százalékos kifizetés, hogy az elmúlt 
időszakban a működési alapokat úgy tudtuk lehívni, hogy részkifizetést lehetett, legalább 
kettőt tenni, és egy ilyen végkifizetési igénylést az év eltelte után. És a részkifizetéseket meg 
tudtuk tenni az elmúlt időszakban úgy, hogy 80 százalék erejéig tulajdonképpen le tudtuk 
hívni a támogatást. Most úgy van, ha részkifizetést kérünk, annak is mindig csak a 80 
százalékát kapjuk meg. Tehát tulajdonképpen, ha részkifizetésekben el akarom érni azt, ami 
2010-ben még élt, akkor a részkifizetésekbe az összes működési alapomat le kell hogy 
hívjam, hogy a 80 százalékot meg tudjam kapni. Tehát ez is egy ilyen katasztrofális helyzet, 
mert egy plusz finanszírozást  igényel a TÉSZ-ek részéről.  

Tudom, hogy mondták azt, hogy lehet, hogy az MVH csinálta rosszul, meg az előző 
évben is így kellett volna csinálni, hogy a részkifizetésekre is lehetne a 80 százalékot, de 
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mindenesetre, ha a TÉSZ-eken akarunk segíteni, az egyik lehetőség az, hogy a TÉSZ-eket 
valamilyen szinten kiemeljük ebből a körből, ha már a többieknek mindenképpen bent kell 
maradni.  

Még egy gondolatot az Európai Unióról. Itt a terméktanácsnak hála, elég sok helyen 
járhattunk, az unióban megnéztük a TÉSZ-ek működését. Igazából tényleg ez van, hogy időt 
is kell adnunk. Tehát mind a termelőknek, TÉSZ-eknek időt kell adnunk, mert ott megvolt az, 
hogy tényleg az elmúlt 40-50 évben kialakultak a szövetkezetek, és ez volt pont a fordítottja, 
hogy megalakultak a szövetkezetek, utána az unió adhatott rá egy támogatást. Nálunk meg 
pont fordítva alakult a dolog, hogy a nagy 2002-es, 2003-as TÉSZ-alakulás azért volt, mert 
húha, most milyen jó támogatások vannak, ami alapból nem is lett volna baj, hogyha 
mindenki ezt arra használja fel, amire kellett volna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat. Ez nagyon helyénvaló, és valóban 

a helyzet így kerek, hogyha ilyen példát is hallunk. További hozzászólás?  
 
GULYÁS IMRE (Észak-Alföldi Szövetkezet):  Köszönöm szépen. Köztudott, hogy mi 

Jánossal elég sokat szoktunk vitatkozni. Most sem teszek másképp, kicsit mindenképp 
cáfolnom kell ezeket a reális gondolatokat. Volt egy megbeszélés a Patay képviselő úrral, és 
ott is azt mondtam, hogy induljunk ki a tényekből, Zoli a tényeket felsorolta, ugye tartunk 15-
17 százaléknál, holott tartanunk kéne 40-nél, most meg gyakorlatilag arról beszélünk, hogy 
azt a 17-et hogyan tudjuk lefelezni. Mondom ezt azért, mert mi sem a nulláról indultunk, úgy, 
ahogy a János elmondta, hogy ott összeálltak a termelők, hanem egy feldolgozónak a szárnyai 
alatt tevékenykedünk most is. Ez a mi termelőinknek ad egy piaci biztonságot, én úgy 
gondolom, hogy a termelők meg vannak elégedve ezzel.  

Mi is megfelelünk a szabályozó rendszernek. Az, hogy ez a TÉSZ családi TÉSZ vagy 
kereskedői TÉSZ vagy termelői TÉSZ, ilyen a szabályozó rendszer nem ismer. Nyilván lehet 
ilyen szubjektív jelzőket ráaggatni, de azt gondolom, hogy ez előrébb nem viszi a dolgot. 
Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy ezt a TÉSZ-rendszert, amire János azt mondta, hogy egy 
jól működő rendszer az Európai Unióban, nálunk is jól működővé kéne tenni, ezen kéne 
szerintem gondolkodnunk, hogy ebből a kiindulási helyzetből, amiben most vagyunk, ezt 
hogyan tudjuk továbbfejleszteni, nem pedig azon kéne gondolkoznunk, hogy akkor ezt a 
kicsit, amit idáig sikerült összerakni, ezt is még hogyan tudjuk tönkretenni. Szóval én azért 
gondolom, hogy inkább azok az előremutató dolgok, amik ebből indulnak ki. Ez van most. 
Van egy szabályozó rendszer. Kicsit a szabályozó rendszerhez is: Zoli, Béla nagyon sok 
mindent elmondott, ezekről sokat szoktunk beszélgetni. Nagyon sok problémát jelentenek az 
ellenőrzések, amik itt már elhangzottak, hogy Feriéknél is 42 ellenőrzés volt. Arra is 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ellenőrzésnél, hogyha vannak megállapítások, akkor 
ezek lehetnek olyanok, hogy gyakorlatilag a TÉSZ-nek a végét jelenti. 

Nem tudom, hogy megszületett-e már a jegyzőkönyv vagy nem, az egyik TÉSZ-től 
visszavonnak 150 millió forint támogatást, annak a cégnek vége van gyakorlatilag, úgyhogy a 
17 százalék egyből leesik 15-re vagy nem tudom, mennyire, és ez is egy érdekes kérdés, egy 
magyar mentalitás, hogy tudomásom szerint ezek a támogatások uniós támogatások. A 
nemzeti kiegészítés is uniós finanszírozású. Visszavonnak támogatásokat, ez a pénz akkor 
visszaadásra kerül az uniónak. Nem azon kéne gondolkodni, hogy ezt a pénzt már egyszer 
sikerült lehívni, akkor az jó helyen van Magyarországon? Meg gyakorlatilag azon 
gondolkodunk, hogyan tudjuk tönkretenni saját magunkat. Legalábbis nekem ilyen érzéseim 
vannak. Azzal, hogy családi TÉSZ vagy kereskedő TÉSZ, ilyen TÉSZ, amolyan TÉSZ, hogy 
megfelel-e, jó-e a közbeszerzés, nem jó a közbeszerzés, tehát hogyha én jól gondolom, akkor 
ezzel elérjük azt, hogy majd megállapítjuk a TÉSZ-ről, hogy ez nem normális TÉSZ, hanem, 
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mit tudom én, milyen TÉSZ, és akkor fizesse vissza a támogatást, azt befizetjük egy kasszába 
és majd visszafizetjük az uniónak. Mitől lesz jobb az országnak? Ez a kérdésem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért a reális gondolatokra – úgy gondolom  - nekem 

ismételten reagálnom kell, tehát továbbra is fenntartom azt, hogy teljesen más, és ezzel nem 
akarok senkit sem megsérteni, mert, ha a Feriék nem szüntették meg a tagságomat, akkor 
annak a TÉSZ-nek még mindig a tagja vagyok. (Közbeszólás: Fenntartjuk.) Fenntartjátok? 
(Derültség.) Köszönöm szépen, mert árut nem szállítottam, de a TÉSZ-szabályzat szerint, aki 
nem szállít árut… (Közbeszólás: Személyes közreműködés…) Jó, köszönöm szépen, csak azért 
mondom, mert én annak vagyok a híve, annak  a természetes alapú szövetkezésnek, mert ez 
valahol az én fejemben továbbra is az, amikor tényleg az ember önszántából dönti el, hogy 
hová teszi le a lantot. Most ez, ha tetszik, ha nem, ez az alapvető kérdés. Az egy teljesen más 
gazdasági és társadalmi folyamat, ami Magyarországon ettől eltekintve, vagy ettől függetlenül 
lezajlott, hogy van egy konzervgyár, akinek vannak a környezetében a termelők és azokra 
ráépült a konzervgyár. Vagy most mondhatom Mórahalmot, de hát ott volt a Kistelek, ott van 
Kiskunfélegyháza, lehetne sorolni csak a dél-alföldnek ezt a pár jellemzőjét, tehát van egy 
csomó hely, ahol önerőből indult, úgy, ahogy voltál kedves elmondani, hogy gyakorlatilag a 
termelők felérték ésszel. Bocsánat a kifejezésért, de a termelőnek kell felérni ésszel, hogy 
neki mi a jó. És amit te mondtál, Vilmos, az, hogy mit kap. Ha nem kap semmit, akkor 
beszélhetünk mi itt százezer óra hosszát ennél az asztalnál, hogy ha annak  a szabályozását 
nem tudjuk megteremteni. És én ezt tartom reális gondolatnak.  

A mai napig is szerintem vergődünk ezzel a kérdéssel, nem alakult ki, most hogy miért 
és miért nem, ez egy külön vitadélután lehetne, nem alakult ki az a termelői kör, az a gerinc, 
az a kemény mag, aki eltántoríthatatlan attól a munkától vagy tevékenységtől, amit folytat. 
Még mindig nem. Vannak példák természetesen, rengeteg jó példa is van ebben, és ez 
nemcsak a kertészetre vonatkozik, vonatkozik még mindig az egész magyar mezőgazdaság 
struktúraváltozására. Szerintem. Még mindig egy változásban vagyunk, inkább így finomítok, 
inkább egy változásban vagyunk, és ez még mindig bizonyos nehézségeket okoz a fejlődés és 
a továbblépés útján. Most ebben kellene nekünk szerintem valahogy segíteni vagy valami 
olyan szabályozó rendszert – ez lehet, hogy nem jó kifejezés – alkotni, ami azoknak a 
termelőknek ad egy továbblépési lehetőséget. Nagyon nehéz bennünket összehasonlítani akár 
a spanyol, olasz vagy akár a hollanddal. Nem lehet. Másról indultunk. Nem lehet figyelmen 
kívül hagyni ezt. Teljesen más, csak bocsánat, hogy nagyon magamhoz ragadtam a szót, de 
ismerem azt a kört, ami a feketeföldi kör és a homoki emberek. Most bocsánat, megint Dél-
Alföldről beszélek. A feketeföldön gazdálkodók jelentős része mind a szövetkezetbe az ’50-es 
és a ’60-as évek elején bevert gazdálkodó, illetve jelentős részben kertész. A homoki területen 
a korábbi szakszövetkezetekben megmaradt egyéni gazdaságokra épülő családi vagy egyéb 
gazdasági tevékenységnél sokkal előrébb lehet jutni a mai értelembe vett 
szövetkezésszemlélettel. Mert ott van egy olyan folytonosság, amikor már egy magasabb 
szintre jutott az a termelői kör, hogy jobban érzi annak szükségességét, hogy kell tartozni 
valahová, mint az, mint én is sajnos, mert én sem vagyok ebből kivétel, aki feketeföldi 
szövetkezésbe született bele, és abban éltük le az életünket. Tudom, hogy ez történelem, de 
valahogy hogy a helyzetet megértsük, és hogy azzal a szemlélettel próbáljunk segíteni a mai 
körön, szerintem ez egy fontos dolog, hogy megtaláljuk azt, hogy honnan indultunk el vagy 
indulunk el. Millió buktató van, de bocsánat, nem énrólam szól ez a dolog. Tessék! 

 
OCSKAY MÁRIA (Dísznövény Szövetség és Terméktanács): Köszönöm szépen. 

Elvileg meg sem szólalhatnék mint dísznövényes, de igen sok energiát fektettem abba, hogy 
tanulmányozzam, hogy a dísznövényesek miért nem szövetkeznek, és hát döbbenten 
tapasztalom, hogy sajnos a támogatott, a kiemelt helyzetben lévő zöldség-gyümölcs vonalon 
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is igen komoly problémák vannak. Az a véleményem, hogy igen komolyan kéne segíteni 
abban, hogy kialakuljon ez a szemlélet valahogy, hogy igenis közösen működik és másképp 
nem működik, ez az egyik dolog. A másik, amit szerettem volna kimondottan  a képviselő 
úrnak mondani, hogy világosan szerepelt az anyagban, hogy ez a 27 százalékos áfa, én tudom, 
hogy gondok vannak meg minden, meg a beruházásokért másfél-két évet várni, hát … de ha 
összehasonlítom egy spanyol vagy bárkivel, ők megkapják a támogatást időben. A pénzükhöz 
jutnak időben. Biztos, hogy segíteni kell egy csomó esetben, mert azért komoly tőkehiányok 
vannak a dísznövényvonalon is, meg a zöldség-gyümölcs vonalon is. Nagyon sok 
dísznövényes zöldségtermesztéssel is foglalkozik, tehát így kerültünk bele, innen van 
tapasztalat. De gyakorlatilag a mostani 27 százalékos áfa, én nem is tudok számot mondani, 
hogy mennyire megnövelte a feketekereskedelmet. Ez az egyik. 

A másik, a hatóságok magatartása minősíthetetlen. Császár és alattvaló. Ezen nagyon-
nagyon sok változtatnivaló van, mert nekik az, hogy a folyamatok rendben mennek, az egy 
dolog, toleranciával, magyarázattal, de ez a felsőbbrendű magatartás … és nagyon sok esetben 
hozzá nem értés, és sok termelő panaszkodik, hogy akkor hogy kéne csinálni, és fogalmas 
sincs. Na most azt szeretném mondani, hogy minden termelő mellé egy NAV-os képviselő és 
virágpiaci tapasztalatok, mint a határőrségre, kivonulunk fegyverekkel és ti vagytok a csalók, 
hát ez nem működik. De nemcsak ez. Akár az MGSZH, sorolhatnám tovább, tehát egyszerűen 
nem lehet így élni. Tehát biztos, hogy ezen változtatni kéne, és valahogy mindenképpen 
kialakítani azt, hogy igenis érdemes legyen közösen dolgozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Második körből először Mártonffy Béláé a szó.   
 
MÁRTONFFY BÉLA elnök (FruitVeB): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy 

ismét szót kértem. Egyrészt mélységesen egyetértek az elnök úr okfejtésével. Meg kell nézni, 
hogy milyen környezetből kezdtük ezt építeni, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezért 
az biztos, hogy semmilyen példa egy az egyben át nem ültethető sikeres országokból. De 
egyet ehhez hozzá kell tenni. Mi ezen a belső piacon Európában velük versenyzünk. Tehát ők 
meghúzták azt a 35 egész valahány százalékot, amit a kollégám itt mutatott, ha mi ezt nem 
érjük el, nem fogunk beleszólni. Tehát ez a feladat.  

Amit a képviselő úr mondott, azt nagyon-nagyon komolyan átgondolandó 
lehetőségnek tartom, mégpedig azt, hogyha a szövetkezeti törvény most átalakul, biztos, és ez 
a járható út, hogy hozzá lehet kötni egy csomó olyan egyéb jogszabályt, amit most ebben a 
helyzetben mi nem tudunk megoldani. De egy ilyen csomagban kezelhetőnek látom. És még 
egy gondolatot: ezt az előbb nem fejtettem ki, de nagyon röviden, elkészítettük, és talán most 
a Bittsánszky úréknak talán a holnap,  holnapután végleges formában is át tudjuk adni azt, 
amit ők kértek még plusz a zöldség-gyümölcs stratégiához. Miről van szó? Arról van szó, 
hogy itt van egy csomó kistermelő, a zöldség-gyümölcs ebből áll. Ezek a kistermelők, ezeknél 
valamilyen módon, és ez politikai kérdés majd, ezt a „szépírást” meg kell szüntetni, mert 
rossz irányba viszi el az összes fejlesztésünket. Ha nem tudom felmutatni, hogy milyen 
bevételeink vannak, akármit megnyithatnak 2014-ben az unió költségvetésében, nem tudok 
mögötte pályázni, és a bank nem tud használni. Ez az egyik. A másik, itt az érdekeltség 
mindegy, hogy milyen alapon történik, itt volt egy ötlet, hogy a lengyelek irányából 
közelítsük meg ezt a kérdést.  

A következő, hogy árunk legyen, amit el tudunk adni. Most ez az áru ezen a nyomon 
képződhet, hogyha ezt a szépírást valamilyen módon kezeljük. Nem az őstermelés ellen 
vagyunk, ezt mindig félreértik, csak annak a rossz alkalmazása ellen. Tehát, ha van árunk, 
abban a pillanatban itt van az a kérdés, hogy itt van a kezünkben egy kereskedelmi hálózat, 
aminek az infrastrukturális része szinte már kész van. Mihez térjünk vissza? A termelői 
szervezet eredeti feladatához, ez pedig az, amit Spanyolországban, Hollandiában, 
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Belgiumban, Olaszországban, Franciaországban látunk, hogy a bevitt árura - azt hiszem, te 
említetted, hogy fogalma sincs, hogy hova adja el, nem is érdekli -, tehát az eredeti 
feladatához visszatér, és ha ezt az eredeti feladatot meg tudtuk csinálni, akkor ez a hálózat 
magához ragadta a magyar kereskedelmet, és ettől a pillanattól a belső kereskedelmünk 
átalakítható a multik és egyebek felé, és az exportunk szervezhető normálisan. És akkor nem 
Macedónia vagy Ukrajna vagy Lengyelország fog minket letarolni. Tehát ez egy óriási 
feladat. Bocsánat, hogy ilyet mondok, egy majdnem olyan szintű lépés kell a kormányzattól, 
nehogy félreértés legyen, mint amit az elnök úr említett, hogy az ’50-es években volt a 
téeszesítési időszak. Az egy program volt akkor. Mi nem erről beszélünk. Egy 
koncentrációról, egy árutermelési koncentrációról és egy kereskedelmi koncentrációról, mert 
egész Európa ezt csinálta meg. És Hollandia 110 százalékon van a szervezettséggel. Ebbe mi 
is beledolgozunk, magyar tagja is van annak. Tehát én ezt még olyan gondolatzárónak a mi 
részünkről fontosnak tartanám, hogy ezt beszéljük meg, és feltétlenül nyitottak vagyunk a 
további munkára, ez természetes. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon röviden kérném most már egy percben…  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Amit itt Mária mondott, tavaly 

megkerestek a házi sörfőzők, elmesélték, több ismerősöm is van, de az egyik dombóvári, Dél-
Dunántúlon egyedül van mint házi sörfőző. Nagy sörüzemek vannak, egy-kettő, kettő Pécsett 
meg Kanizsán, a kanizsai is működik-e még, nem tudom. Mit csinálnak a NAV-osok? 
Kimennek hozzá hetente. Leülnek, felteszik a csizmás lábukat a székre. Jött a panasz, a 
minisztériumtól kint volt főosztályvezető asszony, a Házi Sörfőzők kérésére volt egy 
konzultáció, ott hozzászóltam, elmondtam, hogy micsoda bunkó magatartás. Megváltozott.  
Az, hogy valaki mit enged meg magának, hát föntről nem látják. Ez nem feltétlenül egy 
központi ukász, ez ugyanolyan kérem szépen, két héttel ezelőtt tárgyaltuk a szemkilövés 
históriát, fent voltam én is. Mit tapasztaltunk? Nem feltétlenül arra voltak utasítva azok a 
srendőrtisztek, amit csináltak. Túlkompenzálták, túlvállalták vagy hogy kell ezt mondani? 
Tehát azt gondolták, hogy nekik ez a dolguk. Azt gondolja az a bunkó, hogy neki az a dolga, 
hogy bemegy, és felteszi a lábát, meg egyébként is tíznaponta vagy kéthetente ott van azoknál 
a szerencsétlen sőrfőzdéseknél. Tehát én azt gondolom, hogy akkor hogy működik az 
érdekképviselet.  

Én felvállalom, és nyilván meg fogjuk említeni, hogy vizsgáljuk meg ezt is. Miért nem  
a feketekereskedelmet bonyolító neppereket, az ilyen vastag aranyláncos csávókat ellenőrzik? 
Ja, hogy őket nem lehet? De miért?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Moraj.) Most magamhoz ragadom a szót, és megadom 

még Bittsánszky úrnak a lehetőséget. Ha jól láttam, te akarsz még pár szót szólni.  
Sajnos utána be kell zárni az ülést.  
 
BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Igazából hallva Fodor úr prezentációját, elhatároztam, hogy nem szólok hozzá, sőt 
hagyjuk is abba az egészet. Fölösleges, tehát ne folytassuk. (Derültség.) Igazából az jött ki az 
előadásból, amit aztán itt többen megkérdőjeleztek, hogy igen, Magyarországon a 
támogatásért csináljuk. Ott volt az a serpenyő, és mi volt benne? Csak a támogatás. Az, hogy 
koncentráció, és ennek előnye van, ez el sem hangzott, ezt a képviselő úr mondta először. 
Ebből én azt következtetem, hogy ennek Magyarországon az elméleten kívül nincs gyakorlati 
előnye, mert ha lenne, akkor csinálnánk, és akkor nem az lenne az érdekes, hogy most akkor 
ez családi, ez feldolgozói vagy kereskedői, hanem előnye lenne a piacon, és hogy ennek most 
a 27 százalék áfa az oka vagy mi, persze több oka van, de a jelenlegi gyakorlat ez, hogy nem 
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hangzott el, hogy ennek egy ilyen előnye lenne, hogy a koncentráció, és valószínűleg nem is 
érzik a termelők, hogy volna a jelenlegi helyzetben, és azért nincs a dísznövényben még 
támogatás sem, amiért érdemes lenne ezt létrehozni. Ez jött ki, hogy gyakorlatilag ez mint 
előny, nem sorolandó fel. 

Ez így összességében. Egy-két apróság, MVH-VM viszonya. Igen, sok mindenben 
dolgozunk egymással meg egymás ellen, van, amiben egyetértünk, van, amiben kevésbé. A 
törvény nem teszi lehetővé, hogy felügyeljük a piaci támogatás tekintetében az MVH-t, mert 
vidékfejlesztésiben lehet. (Közbeszólás: EU-s törvény nem engedi.) Nem, ez az MVH-ról 
szóló XVII. törvény.  

Tagi hűség, hogy ezt az elején vagy hol rontottuk el, ez megint az egyéb faktorból 
ered. Egyébként ezt az MVH és NAV komolyan ellenőrzi, erre most rámegy, és behajtja a 
TÉSZ-eken. Az eredmény az az Imre szerinti feleződés lesz, azt hiszem. Ez elhangzott, hogy 
húszezer TÉSZ-tag, ez a húszezer család 40 százaléka a zöldség-gyümölcs termelőknek, a 
forgalomnak mégiscsak a fele, tehát valahol ez eltűnik.  

Amiben például egyetértünk az MVH-val, ez a működési alap, 80 álláspontos szabályt 
mondtál, igen, ezt az MVH most vette észre, de így van. Viszont ennek az eredménye az kéne 
legyen, hogy akkor most viszont nagyon gyorsan fizet, hiszen tavaly már mindent ellenőrzött, 
és elvileg ezen rajta is vannak, a gyakorlatot majd látjuk. 

Állami résztulajdon. Igen, van olyan TÉSZ-társulás, ahol állami résztulajdon van, csak 
éppen a TÉSZ-ek haltak ki onnan. És hát igen, valamikor a NAV, van, amikor a minisztérium, 
van, amikor az MVH sanyargatja a TÉSZ-eket, most kaptunk Brüsszelből egy levelet, hogy 
abból a bizonyos nemzeti támogatásból 350 milliót szedjünk ugyan már vissza a TÉSZ-ektől, 
mert szerintük ez nem volt jogos. Ilyen váratlan események is érnek minket. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez zárszónak nem volt a legkellemesebb megjegyzése 

Bittsánszky úrnak, de ugyanakkor én azt javaslom ettől függetlenül, hogy azok az 
elképzelések és javaslatok, amik azért felvetődtek és kivétel nélkül mind jobbító szándékkal 
került a Fodor Zoli előadásában megfogalmazásra. Azt azért próbáljuk rövidebbre szedni, 
esetleg a szövetkezés gondolatával összekapcsolva abba a bizonyos, várható néhány pontba 
összefoglalni, és ugyanakkor minden egyes ilyen bizottsági ülésen csak jön egy-két olyan 
téma, ami folyamatossá fogja tenni szerintem ennek a bizottságnak a munkáját. Itt annyi 
minden elhangzott a zöldség feketekereskedelemről, amit nem tudom, hogy belevágjunk-e, 
megmondom őszintén, de én azt hiszem, hogy bele fogunk vágni, és fogunk egy ilyen 
albizottsági témát megvitatni, amikor lezárjuk ezt a szakaszát a bizottsági munkának. Azt 
követően a zöldség-gyümölcs feketekereskedelem témakörében fogok szervezni egy 
albizottsági ülést. Többször felvetődött, nemcsak ma, korábban is, talán a legtöbbször 
ismétlődő gondolat, amit, úgy gondolom, hogy tovább fogunk vinni, hogy milyen sikerrel, 
arról fogalmam sincs. Nagy reményeim nincsenek, de meg kell próbálni. Úgyhogy én ennek 
reményében kérlek benneteket, Béla, illetve János, hogy ezt a pár gondolatot gyűjtsük össze, 
ismételten fogalmazzuk meg, és természetesen, amit a minisztérium kér, azt is, ezt 
megelőzően, és várhatóan húsvét hetében még vagy kedden vagy szerdán egy záró, összegző 
ülést tartanánk, hogy a bizottsági munka ezen szakaszát lezárjuk.  

Ennek reményében köszönöm meg mindenkinek a mai részvételt, a gondolatait, a 
javaslatait. És azt gondolom, hogy ebből mindannyian csak épülhettünk, illetve fejlődhettünk, 
megismerve egymás gondolatait, illetve az ebből fakadó következtetések szerintem 
mindannyiunk építését szolgálják. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 54 perc) 
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