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Napirendi javaslat  

 

1. A magyar kertészeti fejlesztési program megvalósulásának lehetőségei a Kertészeti 

albizottság javaslatai alapján  

Előadók:   

Dr. Bittsánszky János, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti Tanács 

elnöke, a FruitVeB társelnöke  

Dr. Mártonffy Béla, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 

és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Farkas Sándor (Fidesz), az albizottság elnöke  
 
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Varga Géza (Jobbik)  
 

A Mezőgazdasági bizottság részéről   
Patay Vilmos (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott:    
Horváth István (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Bittsánszky János, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 
Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke  
Czirbus Zoltán (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács)  
Ledó Ferenc (DélKerTész)  
Karakas János, az MSZP szakértője  
Dr. Mártonffy Béla, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára 
Nagy László (Pilze-Nagy Kft.)  
Ocskay Mária (Dísznövény Szövetség és Terméktanács)  
Dr. Tóth Attila főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 36 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kertészeti albizottság ülésén megjelenteket! Eljutottunk 
egy időszak végére, amikor az összegzés, a számvetés idejét éljük meg, amikor az elmúlt 
hetek, hónapok munkáját szeretnénk megfogalmazni, illetve a sarokpontokat majd egy 
átiratban a minisztérium felé, a minisztérium számára átadni. A mai bizottsági ülésünkre két 
napirendi pontot javaslok: az első a magyar kertészeti fejlesztési program megvalósulásának 
lehetőségei a Kertészeti albizottság javaslata alapján, előadói dr. Bittsánszky János és dr. 
Mártonffy Béla, a második napirendi pont pedig az egyebek, amelynek keretében Varga Géza 
képviselőtársam kér szót. Úgy gondolom, hogy a mai bizottsági ülésünk - ahogy az előbb is 
említettem - egy nagyon fontos szakaszt fog lezárni a bizottsági munkában. Nem lesz vége a 
Kertészeti albizottság munkájának, szeretném előre jelezni, a különböző egyeztetések alapján 
folytatni fogjuk nem az ilyen irányú, de a kertészettel kapcsolatos munkánkat, és szeretnénk 
az elkövetkezendő időszakban felkészülni arra a fontos témakörre, amit úgy hívunk, hogy 
„zöldségkereskedelem” - nem akarok durva megfogalmazást alkalmazni, hogy milyen 
zöldségkereskedelemről vagy akár gyümölcskereskedelemről is van szó -, magyarul a tiszta, 
átlátható kereskedelmi viszonyok érdekében szeretnénk folytatni a munkánkat, amihez 
remélhetőleg megfelelő segítséget és támpontokat is fogunk kapni. Ezt csak előzetesen 
mondtam el annak érdekében, hogy tudják, a munka tehát nem fejeződik be.  

A magyar kertészeti fejlesztési program megvalósulásának lehetősége a 
Kertészeti albizottság javaslatai alapján 

Az elmúlt bizottsági ülések során nagyon sok szakember, mondhatnám úgy is, ahogy 
Varga Géza képviselőtársam az előbb is mondta, civil megjelent a bizottság munkájában, 
elmondta az észrevételeit, a gondolatait, javító, segítő szándékkal megtették azokat a 
javaslatokat, amelyeket mi részben továbbfejlesztve, részben magunkévá téve fogalmazunk 
meg, és kívánunk a minisztérium felé továbbítani. Mai napirendi pontunknak két előadója 
van, az előzetesen kiadott írásbeli meghívó annyiban változik, hogy felcseréljük a két nevet, 
és először dr. Mártonffy Béla ad egy általánosabb aktuális helyzetértékelést, utána Bittsánszky 
János vezérigazgató úr, a Kertészeti Tanács elnöke pedig az összegzést fogja megtenni, 
amihez később természetesen mindenkinek lehetősége lesz hozzászólni. Felkérem akkor dr. 
Mártonffy Bélát, hogy tájékoztatóját tartsa meg. Parancsolj! 

 

Bevezető előadások 

Dr. Mártonffy Béla, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára 

DR. MÁRTONFFY BÉLA, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Mielőtt elkezdeném ezt a rövid bevezetőt, el szeretném mondani, hogy hogyan 
kerül a csizma az asztalra. Én a FruitVeB-nek vagyok az elnöke pillanatnyilag, de a Kertészeti 
Tanácsban, amely a kertészet egész területének egy ilyen ernyőszervezete, egy soros főtitkári 
tisztet töltök be, ott ez a főtitkári poszt mindig rotálódik, és pillanatnyilag én vagyok a soros 
főtitkára.  
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Szeretném jelezni, hogy a jelenlegi albizottsági ülésre háromféle változatban 
készítettük el az anyagot: az egyik egy néhány oldalas, 6-7 oldalas anyag, amelynek az elején 
egy pár szóban külön jellemezzük az ágazatokat, a másik tulajdonképpen egy prezentációs 
anyag, és van egy körülbelül 4 oldalas anyag, amelyben csak a fejlesztési javaslatainkat 
foglaltuk össze. Ezt csak azért mondom, mert úgy tudom, hogy most a bővebb anyag került 
lemásolásra és kiosztásra.  

Először a kertészet egészével szeretném kezdeni, hogy miről is beszélünk. Úgy 
gondoljuk, hogy a kertészet a magyar mezőgazdaság harmadik legerősebb és legnagyobb ága, 
nagyon sok jellemzője van, amit itt röviden ismertetni lehet, hogy elhelyezzük ezt: körülbelül 
egy olyan 300 milliárdos elsődleges termelési értékkel, amivel, mi úgy számoljuk, két és fél-
három-három és félszeres az értéke akkor, amikor ezekből már árut csinálunk, tehát 
megközelíti az ezer milliárdot, hogy nagyságrendileg lássuk. Pillanatnyilag úgy számolunk, 
hogy mintegy 300 ezer család dolgozik ezen a területen, és úgy gondoljuk, hogy ez egy 
nagyon komoly kézimunka-igényes terület, tehát mindenképpen egy munkaadó ágazat. Kis- 
és középvállalkozók ennek a tagjai elsősorban, és ezért is illeszkedik részben a kormány 
programjához, részben pedig egy különleges helyzetet jelent, mert itt családokat kell minden 
tevékenység mögött látni.  

Úgy gondolom, kijelenthetjük azt, hogy nem volt teljes körű a felkészülés az uniós 
csatlakozásra, és ezért a kertészet területén volt némi veszteségünk - ezt mind a 
termésmennyiségre, mind a piacainkra értem. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére az értékei 
rendkívül komolyak, bármelyik ágazatot, területet nézzük is, akár a dísznövény-
termesztésben, a gyógynövény-termesztésben, a zöldség-gyümölcsben vagy akár a 
kertépítésben, az élő környezet területén. Nagy előnye az ágazatnak, hogy az Unió, amely 
azért hajlamos korlátokat állítani termékek és akár országok elé is, ezen a területen nem 
fogalmaz meg igazán piaci korlátokat, tehát tulajdonképpen ha minőséget tudunk produkálni, 
és az áraink megfelelőek, vagyis versenyképesen tudunk dolgozni, akkor lehetne fejleszteni. 
Mi az a piac, amit nekünk ezzel az ágazattal meg lehet céloznunk? Nagyon szélesre véve ezt, 
belenyúlva az oroszországi területbe is, ez egy 1500 kilométeres körzetben 600 millió vásárlót 
jelent. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában is egy nagyon vonzó szám, de hogyha 
megnézzük a saját területünket, tehát Közép-Európának ezt a régióját, akkor itt nekünk 
tradicionális piacaink vannak, amelyeket jelenleg csak részben tudunk kielégíteni.  

Úgy gondolom, hogy az egész kertészeti fejlesztésnek az jelenti az alapgondolatát, 
hogy jelentősen növelnünk kell, és lehet is növelni a termékkibocsátásunkat, tehát értéket kell 
teremtenünk, eladható érték kell hogy legyen a kezünkben, ez az alfája és ómegája annak, 
hogy a foglalkoztatást és az emberek boldogulását, tehát a vidéki megélhetést javíthassa az 
ágazat. Én úgy gondolom, hogy ez az ágazat ma nem forog nagyobb fordulatszámmal, mint 
egyharmada, 40 százaléka jó években, mint ami potenciálisan mint lehetőség benne van.  

És akkor most engedjék meg, hogy az egyes ágazatokról szóljak néhány szót, talán 
még rövidebben, mint ahogy eddig megpróbáltam összefoglalni.  

A kertészeti területnek a kétharmad részét a zöldség-gyümölcs ágazat adja. Ha ezt 
számszerűsítem az előzőek alapján, akkor ez 200 milliárd elsődleges és 600 milliárd 
áruértékben. Én azt gondolom, azt tudnunk kell - azt hiszem, ez a kertészet többi területére is 
igaz, de a zöldség-gyümölcsre feltétlenül -, hogy fele arányban exportra termelünk, a fele 
pedig itthon fogy el, és azt gondolom, hogy ez igaz a friss és a feldolgozott termékek arányára 
is. Mi az ágazat legnagyobb nehézsége és problémája jelenleg? Az egyik az, hogy a 
rendszerváltás után 1 millió tonna terméket elveszített, ennek a piaca ma is „nyitott”, azonban 
sokat elveszítettünk belőle, éppen azért, mert pillanatnyilag egy tízéves átlagban mintegy 
2,5 millió tonna terméket tudunk előállítani.  

Ennek az egész folyamatnak az elemzése kapcsán néhány fény derült néhány olyan 
tényre, amit a jövőben szerintem feltétlenül orvosolni kell. Úgy gondolom, hogy a 
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lehetőségeinket a jelenlegi árumennyiséggel és fajtaválasztékkal nem tudjuk igazán 
kielégíteni, nem tudunk igazi marketingtevékenységet végezni, még akkor sem, hogyha 
köztudott Európában, hogy a magyar árunak borzasztó jó minősége, nagyon jó íze és 
beltartalmi értéke van. Mik azok a folyamatok, amelyek nehezítik az ágazat fejlesztését? Az 
egyik az, hogy olyan termelői érdekeltség alakult ki, itt elsősorban arra gondolok, hogy az 
őstermelés nehézzé teszi ezt a tevékenységet, ezek azok a bizonyos szétírásos problémák. A 
másik, hogy kialakult egy nagyon komoly feketekereskedelem, ami részben az ágazat 
fejlesztését is gátolja, részben pedig az állami bevételeket csökkenti, de emellett például az 
egyik legkomolyabb programpontunkat, tehát a termelői szervezetek fejlesztését is teljesen 
meggátolja, és azt kell mondjam, hogy most ott vagyunk, abban az időszakban, hogy ezen 
muszáj változtatnunk, különben eliminálódik az eddig befektetett munka. Rendkívül fontos a 
technikai és a technológiai fejlesztés. Engedjék meg, hogy elmondjam azt a napokban aktuális 
kérdést, hogy óriási fagy érte a gyümölcstermelésünket, elsősorban a gyümölcsöt, mást is 
természetesen, és azt gondolom, hogy itt a technikai és technológiai fejlesztések 
okszerűségére fel kell hívjuk a figyelmet. Valószínűleg a jelenlegi időszakban, amikor a 
klímaváltozás ezeket a szélsőségeket nagyon rövid időn belül produkálja, tehát egy héten 
belül 20 fok és mínusz 5 fok is lehetséges, akkor nekünk erre fel kell készülni. Azt gondolom, 
a ’20-ig történő fejlesztési programba, amit mi feltétlenül javasolni tudnánk, 
megtervezhetően, előre, ezeket a jégvédelmi, fagyvédelmi és technológiai elemeket bele kell 
építeni, erre nagyon jó példákat láttunk a sikeres gyümölcstermelő országok területén, és 
miután ez a fejlesztés elég drága dolog, tehát nem olcsó, úgy gondolom, ezt feltétlenül be kell 
hogy építsük a következő fejlesztési időszakba.  

Nagyon fontos az a cél, amit meghatároztunk: azt gondolom, hogy ezt az 1 millió 
tonna árut vissza kell növesszük, vissza kell építsük a magyar zöldség-, gyümölcstermelésben, 
ez a biztosíték arra, hogy megfelelő munkahelyteremtésre legyen lehetőség az ágazatban.  

A következő téma a gombaágazat. A gombaágazat egy különleges ágazat a zöldség-
gyümölcs szektoron belül. Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás után, a piacgazdaság 
bevezetése idején egy hirtelen és nagymértékű felemelkedés indult el, ami mára visszaesett, és 
mintegy 25 ezer tonna csiperkével, 2300 tonna laskával és 10-20 tonna shiitakéval dolgozunk. 
A folyamatot valamilyen módon érdemes kezelni és megállítani, mégpedig azért, mert a 
magyar gomba igen-igen jó minőségű, hogyha azt megfelelő technológiával csináljuk. Úgy 
gondolom, hogy itt két nagyon fontos lépést kell megtenni, hogy az 50-70 ezer tonnára vissza 
tudjuk tornászni ezt az ágazatot: egyrészt a termesztési hátteret korszerűsíteni kell, vagy meg 
kell keresni például a pincés termelés helyét ebben az egész folyamatban, emellett, úgy 
gondolom, a komposztgyártást is megfelelően kezelni kell, és mindazokat a lehetőségeket, 
amelyek a gombaágazatban vannak - jó példák vannak erre Hollandiában, Lengyelországban - 
Magyarországon is alkalmazni kell, hogy ez a 35-40 milliárd és 8-10 ezer főnek a 
munkahelyteremtés megtörténjen a gombaágazatban. 

A tész-ek. A tész-ek kérdésében, én azt gondolom, elindult egy nagyon komoly 
fejlődés mintegy 10-12-13 évvel ezelőtt. Ezen a területen, ahogy mondtam, kisvállalkozások, 
családi vállalkozások és kkv-k dolgoznak, és a mai piaci helyzetben a termelői szervezetek 
nélkül ezek a termelők nem tudnak igazi versenyt folytatni a nagy, multinacionális 
kereskedelmi rendszerekkel. Ez az alapvető kérdés. Úgy gondolom, hogy a tész-folyamat az 
első tíz évben sok nehézséget és problémát élt meg, úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan 
tapasztalat van, amit a jövőben el kell hagyjunk, át kell alakítsunk, másrészt pedig a termelő 
számára vonzóvá kell hogy tegyük ezt a rendszert, és mindenképpen egy további 
koncentrációs lehetőséget kell megteremtsünk. Mire gondolok itt? Én azt gondolom, hogy a 
feketekereskedelem az egyik ilyen, a másik pedig az áfa kérdése, amit adott alkalommal, 
amikor az ország gazdasági helyzete megengedi, szintén kezelni kellene, mert ez a két pont a 
teljesen fehéren és tisztán dolgozó termelői szervezeteket versenyhátrányban tartja.  
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A megcélzott arány: a jelenlegi 15-20 százalékkal szemben, úgy gondolom, 
40 százalékra kellene felvinni ennek az ágazatnak a tész-eken keresztüli forgalmát. A nagyon 
sikeres országokban ez 100-90-80 százalékos, az átlag is 40 százalék körül van az átlag, azt 
gondolom tehát, hogy méltányos, hogy mi ezt célozzuk meg. Itt lesznek majd javaslatok, és 
én azt gondolom, hogy teljesen át kell gondoljuk a tész-szabályozást Magyarországon.  

Dísznövénytermesztés. Itt korábbi adatok alapján mintegy 1750 hektár szabadföldi és 
340 hektár fedett területről van szó. A legnagyobb értéket ez az ágazat állítja elő a kertészeten 
belül, ez kétségtelen, ez olyan 50-60 milliárd körül lehet, és nagyon jogos a dísznövényágazat 
részéről az, hogy az ő szerepe hasonlóan legyen megítélve az összes többi kertészeti és 
mezőgazdasági ághoz viszonyítva, és úgy gondolom, hogy a különböző támogatási és 
fejlesztési lehetőségekből ezt az ágazatot is ugyanolyan mértékben kell támogatni. 
Hollandiában sikerült a kertészetnek ezzel az ágával világhírre szert tenni, Magyarországon ez 
talán nem fog azonnal sikerülni, de biztos, hogy meg kell találja a helyét a mezőgazdaságon 
belül.  

Gyógynövénytermesztés. Ez egy nagyon érdekes területe a kertészetnek, azt 
gondolom, hogy minden területen hátrányos helyzetbe került. Ebben közrejátszhat az is, hogy 
több terület kezeli egyszerre - a több bába között elvész a gyerek című dologra gondolok. Itt 
természetesen a termesztés, a gyűjtés és a drogelőállítás kérdéseivel érdemes foglalkozni. Úgy 
gondolom, hogy ez is 7-10 ezer főnek adhat munkát a vidéki lakosság tekintetében, és itt is 
egy 50 milliárd körüli összforgalommal lehet számolni.  

Még egy nagyon fontos területe van vagy volt ennek a legutóbbi időszaknak, amit meg 
kell említsünk, ez pedig a termálvíz. A termálvíz kérdése egy inkriminált kérdés 
Magyarországon. Senki nem akarja ezeket a dolgokat elviccelni, de a külföldiek, hogy úgy 
mondjam, mosolyogva beszélnek arról, hogy egy ilyen értéken ül ez az ország, és egymással 
vívunk igen kemény csatákat, aminek az az eredménye, hogy nem használjuk ki kellően. Úgy 
gondolom, itt egyetlenegy dolgot kell helyretenni, ami valószínűleg egy kormányszintű 
döntést igényel: egy komoly energiamérleget kell csinálni, és meg kell nézni azt, hogy a 
különböző területek - itt elsősorban a termesztésre, a kommunális és az egészségügyi 
felhasználásra gondolok - milyen komplex program keretében használhatják ezt az energiát, 
és egy csomó tévhitet le kell róla venni, többek között a visszasajtolás kérdését, ami az egyik 
oldalról borzasztóan félti a magyar vízkincset, a másik oldalról óriási 
környezetszennyezéseket vizionál, emellett majd’ egy évszázada használt és tapasztalt 
eljárások mellett nem lett környezeti katasztrófa. Azt gondolom, hogy itt a kiemelt régiót, 
Dél-Magyarországot is meg kell említeni, ahol a fóliás, üvegházi termesztés feltehetően a 
leginkább fejleszthető, ezt ki kell emelni, és a térségnek megfelelő megoldást kell alkalmazni 
- most itt nem akarok a részletekre kitérni -, egy olyan megoldást, hogy ez működőképesen 
hasznosuljon. 

Azt gondolom, hogy a kertészet a harmadik lába a mezőgazdaságnak, a 
mezőgazdasági bevétel 20-21 százalékát teszi ki, több évre visszamenőleg, ha átlagot nézünk 
- mert évente változik - a legnagyobb exportbevételét biztosítja az országnak, és le kell lépni 
arról az útról, ami nem degradál, a gabona-, húsvertikum-szemléletnél, hogy csak a több száz, 
több ezer hektáros dolgokkal foglalkozunk, és ezzel a kis területen nagy értéket előállító 
ágazattal, azt gondolom, egy nagyon sikeres és nagyon jó programot lehet megvalósítani. 
Mindenképpen azt szeretnénk javasolni a parlament és a kormány felé is, hogy Magyarország 
kert-Magyarország gondolata - amit nagyon sokszor használunk - ne csak kommunikációs 
szinten jelenjen meg, hanem tevőlegesen is. Óriási fejlesztési lehetőség van ebben az 
ágazatban a vidéki lakosság megélhetését illetően - használjuk ezt ki! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Mártonffy Béla tájékoztatóját. Most pedig dr. Bittsánszky 

Jánosé a szó, aki a fejlesztési program pontjairól fog szólni, ha jól tudom.  
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Dr. Bittsánszky János, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti Tanács 
elnöke, a FruitVeB társelnöke 

DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 
Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megjelentek! Köszönöm a 
lehetőséget. Mielőtt belevágnék a lényegbe, egy rövid gondolatot hadd mondjak el! Idefelé 
jövet valaki, egy kollégám megkérdezte tőlem, hogy hova mész. Mondom: a 
kertészetfejlesztési programnak a megbeszélésére. Enyhén szólva elmosolyodott, és azt 
mondta, hogy az elmúlt időszakban az elmúlt kormányok több alkalommal beszéltek arról, 
hogy a kertészet fejlesztése mennyire fontos, és évről évre azt tapasztaljuk, hogy a 
termőfelületek csökkennek a kertészeti vonatkozásban. Hál’ istennek replikázni tudtam, 
mondván hogy azért másról van szó, tekintettel arra, hogy ha csak azt mondom, hogy 
Kertészeti albizottság alakult a parlament Mezőgazdasági bizottsága mellett, azon kívül ez a 
Kertészeti albizottság az elmúlt időszakban négy alkalommal tárgyalt a kertészet 
lehetőségeiről, és most, a mai napon konkrét akciótervet próbálunk letenni az asztalra, egy 
intézkedési tervet, amit, úgy reméljük, mind az albizottság, mind a parlament, mind a 
kormányzat a magáévá tud tenni.  

Ennyi bevezetés után belevágnék a dolgok lényegébe, és első nekifutásra azokat az 
intézkedési terveket vagy kívánalmakat szeretném összefoglalni, amelyek az egész kertészeti 
ágazatot, tehát a különböző alágazatoktól függetlenül a teljes ágazatot, kertészeti ágazatot 
érintik. Itt az első helyen rögtön az egyik legkeményebb területre próbálok utalni, ez pedig az 
adózási rendszer. Az adózási rendszerünk ma se az adóalanyoknak, se az adót beszedő 
államnak nincsen a hasznára, minden tekintetben adóelkerülésre ösztönöz, ebből eredően 
nagyon fontosnak ítéljük meg, szinte ezt tesszük az első helyre, hogy az adó egyszerűsítve 
legyen és az átláthatóvá tétele megtörténjen, ráadásul a környezetünkben megfelelő, olyan 
példák állnak a rendelkezésünkre, amelyek jól működnek, és átláthatóvá teszik a rendszert. 
Gondolok itt akár az osztrák jövedelemkedvezményes adórendszerre vagy a lengyel terület 
alapú adórendszerre, ezeknek a tanulmányozását, illetve bevezetését mindenképpen 
javasolnánk.  

Mártonffy úr már megemlítette a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatosan a 
következő intézkedési pontot, ami szintén az egész ágazatot érinti, ez pedig az áfa kérdése, 
ami egyszerűen elképesztő versenyhátrányt jelent a számunkra a környező államokkal 
szemben, ahol szinte mindenütt egyszámjegyű az áfa. Azt szeretnénk itt jelezni, hogy mihelyt 
az ország gazdasági helyzete megengedi, az áfacsökkentésben mindenképpen eredményeket 
kell elérni, olyannyira, hogy a versenytársainkhoz hasonlóan egyszámjegyűvé kell tenni az 
áfát.  

Hosszú-hosszú évtizedek óta mondjuk - de igazából nem történik ezen a területen 
semmi -, hogy jelen pillanatban a kertészeti kultúrák 20-25 százaléka öntözött, és ha csak az 
idei aszályhelyzetet nézzük, akkor rögtön még mélyebben érezzük annak a gondját, hogy 
milyen problémák vannak ezen a területen. Az öntözésnek a szabályozását tehát 
mindenképpen termelőbaráttá kell tenni, olyan tekintetben, hogy ne elkerülje az öntözést a 
termelő, hanem inkább ösztönözve legyen arra, és az öntözött területeket lehetőség szerint 
80 százalékra kell emelni. Itt muszáj megjegyezni a vízmegtartás szükségességét. Ha 
tudomásul vesszük - és ez tény -, hogy az országból két Balatonnyival több víz folyik ki, mint 
amennyi befolyik az országba, látjuk, hogy a vízmegtartással komoly problémáink vannak, 
ugyanakkor a kertészeti ágazat produkcióját lényegesen stabilizálni és növelni tudná a 
rendszeres öntözés.  

A foglalkoztatás bővítése kapcsán a mezőgazdasági foglalkoztatásnak mindenképpen 
speciálisnak kell lennie, főleg mert elsődlegesen idényben, tehát tömbösítve kellene tudni 
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foglalkoztatni a mezőgazdasági dolgozókat. Ugyancsak az alkalmi munkavállalás terén, 
amivel kapcsolatban az elmúlt időszakban nagyon sok előrehaladás történt, továbbra is úgy 
gondoljuk, hogy az egyszerűsítés, főleg az adminisztráció csökkentése elengedhetetlen ezen a 
területen. Még egy fontos dolog van: főleg a gyümölcságazatban a betakarításoknál, a 
szedéseknél nagyon szívesen alkalmaznak a gazdák teljesítménybérezést, viszont ha korlátok 
vannak, ha maximalizálva van az árbevétel, mármint a kifizethető összeg, akkor ez a 
teljesítménybérezést gyakorlatilag lehetetlenné teszi.  

Meglehetősen sokat szólt Mártonffy úr a termálvíz kérdéséről. Ezzel kapcsolatban 
csak annyit mondanék, hogy ez főleg a kertészeti ágazatnak, de a magyar gazdaságnak ma 
olyan versenyelőnyt tud biztosítani, amit mindenképpen olyan szabályozással kell 
alátámasztani, hogy érdemes legyen ésszerűen, minél hatékonyabban felhasználni azt a 
termálenergiát, amely a rendelkezésünkre áll.  

Nagyon súlyos gondjaik vannak a kertészeti termelőknek, minekutána, mint ismeretes, 
a legtöbb kertészet vonatkozásában gazdálkodónak rendkívül alacsony a tőkeellátottsága, 
tehát a finanszírozási kérdésekben mindig nehézségeik vannak. Ezért megfelelő forgóeszköz-
finanszírozást kellene biztosítani, és itt jegyezzük meg az agrárbank szükségességét, ami 
lehet, hogy egy kicsit már a megvalósulás előtti állapotban van hál’ istennek, de erősíteni 
szeretnénk azt az elképzelést, hogy az minél hamarabb alakuljon meg.  

A biológiai alapok biztosítása elsősorban az állókultúráknál, tehát a 
gyümölcstermesztésnél elsődlegesen fontos dolog, hogy a megfelelő szaporítóanyag 
rendelkezésre álljon, ennek a fenntartásához, a törzsültetvények fenntartásához a 
pénzeszközöket biztosítani szükséges. 

Nagyon nehéz kérdés, hogy az elmúlt időszakban rettenetesen lesüllyedt a szakoktatás, 
jól képzett szakmunkással gyakorlatilag alig lehet találkozni a területen, ebből eredően a 
szakmunkásképzést meg kellene erősíteni.  

A kertészeti kultúrákban főleg a nagy mezőgazdasági kultúrákhoz képest aránylag kis 
területen folyik egy-egy kultúra termesztése, és ebből eredően a növényvédő szerek 
használatával gondok vannak, mert a növényvédő szert forgalmazók, illetve gyártók kis 
kultúrákra nem tartják érdemesnek, anyagilag számukra kifizetődőknek az engedélyeztetések 
elérését, és ebből eredően ezeknél a kultúráknál a növényvédelem komoly gondokat jelent.  

Megemlítjük, ami szintén a megvalósulás útján van, főleg a mezőgazdasági 
kultúráknál, a fordított áfa kérdését. A fordított áfa bizonyos kertészeti kultúráknál is 
lehetőséget nyújtana a feketekereskedelem visszaszorítására.  

Szeretnénk, hogyha elkülönített marketingkereteket lehetne biztosítani, tehát hogy ne 
egy nagy marketingbüdzséből kelljen kuncsorogniuk az egyes ágazatoknak, hanem a 
kertészeti alágazatok rendelkezésére külön marketingkeretnek kellene rendelkezésre állnia, és 
ezt elkülönítetten kellene kezelni.  

Nagyon fájó dolog, és mindenképpen intézkedést kíván, hogy a kertészeti 
kutatóhálózat gyakorlatilag az életéért küszködik, a mindennapi életéért küszködik. Ha 
komolyan gondoljuk a kertészet fejlesztését, akkor ezt valamilyen módon mindenképpen 
rendezni kellene. Csak egy dolgot említek meg: legalább háromféle felügyeleti rendszerben 
dolgoznak a kutatóintézetek, van, amely a nemzeti vagyonkezelőnél, van, amely az 
egyetemeknél, van, amely az Akadémiánál van, ezt a rendszert és a K+F tevékenység 
finanszírozását mindenképpen meg kell oldani.  

Az őstermelői rendszer inkább a zűrzavart fokozza, ebből eredően ezt valamilyen 
szinten mindenképpen meg kellene tudni oldani. Jelen pillanatban az őstermelői rendszer a 
feketekereskedelemnek a melegágya igazából. Jelen pillanatban a kertészet vonatkozásában 
mintegy 30-40 százalékra tesszük azt a nagyságrendet, ami feketecsatornákon értékesül. 

Az általánosan megfogalmazott célok és intézkedési tervek után áttérnék az 
ágazatokra. Mártonffy úr is jelezte, a kertészeti ágazatnak mintegy a kétharmadát jelentő 
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zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai céljait nagyjából ő is megemlítette, de azért mégiscsak 
végigszaladnék rajta. Az elmúlt időszak egyik legnagyobb gondja az volt, hogy nem állt 
rendelkezésre kellő mennyiségű kiváló minőségű áru, tehát abban a pillanatban, amikor arról 
van szó, hogy öt kamion kiváló minőségű almát kellene kiállítani, rögtön bajba kerül a 
magyar termelés, mert nincs elegendő áru. Mindenképpen szükséges volna tehát a jó 
minőségű áru mennyiségének az emelése, a cél a jelenlegi 2,5 millió tonnával szemben a 
3,5 millió tonna. Abban az esetben, hogyha ezt sikerül megoldani, akkor mind a belpiacon, 
mind a külpiacokon lényeges bővítést lehet elérni. Ez a bővítés, tehát termelői bővítés 
mintegy 100 ezer új munkahely lehetőségét biztosítja a foglalkoztatásban. Megint 
megemlítette már Mártonffy úr, de nem árt ráerősíteni, a tész-ek forgalmi arányát a mai 
15 százalékról 40 százalékra szükséges emelni. És nagyon fontosnak, de nem kizárólagosnak 
tartjuk, hogy a helyi ellátást, a regionális piacok működtetését mindenképpen ösztönözni kell, 
vegyük azonban tudomásul, hogy ez soha nem fogja a feldolgozóiparnak és az exportnak a 
lehetőségét biztosítani, tehát a két dolognak mindenképpen egymás mellett kell működnie.  

A fejlesztési javaslatok a zöldség-gyümölcs ágazatban. Itt rendelethelyeket és 
rendeleteket jeleztünk, amelyeket nem fogok most felsorolni, mindenkinek a kezében van ez 
az anyag, de mindenképpen rendeleti szinten kell beavatkozni. Első helyen azt mondjuk, hogy 
a növény- és gombaházfejlesztést, a kertészet korszerűsítéseként szereplő programot 
lehetőség szerint a ciklus végéig fenn kell tartani, sőt ha csak egy mód van rá, a következő 
EU-s költségvetési ciklusban végig, rendszeresen lehetővé kellene tenni. Itt szeretném 
megemlíteni, hogy viszont semmiképpen nem kellene erőltetni a géptámogatásokat, amiből a 
tizedik John Deere traktor kerül egy-egy gazdaság vagy falu körzetébe, miközben a konkrét 
termelőtevékenységet szolgáló, mondjuk fóliás és üveg- és növényházi berendezéseket pedig 
kevésbé támogatják.  

Ugyancsak szeretnénk, ha az ültetvénykorszerűsítéssel kapcsolatos rendelkezések a 
ciklus végéig, illetve az új költségvetési ciklusban is rendelkezésre állnának. Itt még 
fontosabbnak tartjuk, hogy ez kiszámítható legyen, mert ebben az esetben tud a 
szaporítóanyag-termelés felnőni ahhoz a dologhoz, hogy a hazai faiskolák elő tudják állítani 
azt a szaporítóanyagot, amivel ültetvények létesíthetők. Jelen pillanatban, amikor arról van 
szó, hogy jövőre esetleg még lesz támogatás, hiába kezd ma a faiskola előállítani, és nagy 
fájdalom alakul ki, hogy miért kell külföldről behozni a szaporítóanyagot, noha mi is meg 
tudnánk csinálni. De ha nem kiszámítható az, hogy ültetvénytelepítésre lesz támogatás a 
következő időszakban is, akkor nem szívesen állnak neki a faiskolák ennek a tevékenységnek.  

A K+F dolgát már említettem, a képzést említettem. Nagyon lényeges dolog, hogy 
valamilyen szinten kormányzati szintről támogatást kapjon a kertészeti ágazatban a rendszeres 
- hangsúlyozottan mondom: - technológiai szaktanácsadás kérdése, ezzel tudjuk emelni a 
technológiai színvonalat, amivel az egységes árualapok kialakítása és piacra vitele 
megoldható.  

A kereskedelem fejlesztésénél - Mártonffy úr említette - elsődlegesen a tész-ek 
működésével kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatában gondolkodunk. Hozzá szeretném tenni 
azt, hogy az elmúlt időszakban volt egy nagy lendület a tész-ek alakításával kapcsolatosan, 
volt egy nagy megtorpanás, és most egy kicsit bizonytalanul állunk a mellett, hogy hogyan 
tovább, tész-ek vagy nem tész-ek. Vegyük tudomásul azt, hogy a tész-eknél óriási vagyon, a 
kertészetet szolgáló vagyon alakul ki, és nagyon nagy veszély volna, hogyha kiöntenénk a 
mosdóvízzel a gyereket, tehát mindenképpen szükséges, hogy erre építve a zöldség-gyümölcs 
kereskedelmet a tész-ek felé tereljük. Hozzáteszem azt, hogy ehhez az egyéb szabályozókat is 
meg kell változtatni, hogy érdemes legyen a termelőnek a tész-eken keresztül forgalmazni.  

A kereskedelmi regisztráció elindult, aminek a továbbfejlesztését mindenképpen 
szükségesnek tartanánk - a megfelelő rendeleti helyre utalunk itt.  
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A minőségi áru feltételeinek biztosítása, komplex, integrált minőségügyi rendszer 
kiépítése. Itt elsődlegesen a védjegyezésre, az ellenőrzésre és az integrált termelés 
biztosítására és szabályozására gondolunk. Ismételten előkerül az áfacsökkentés kérdése.  

Nagyon súlyos kérdéskör, ami valamikor nem is az elmúlt évtizedben, hanem az előtte 
lévő évtizedben keletkezett, a feldolgozóipar privatizációjával kapcsolatos problémakör. 
Ebből eredően a feldolgozóipar fejlesztésére mindenképpen gondot kell fordítani. Rendkívüli 
módon lecsökkent a feldolgozóipar termékpalettája, amit mindenképpen valamilyen szinten 
fel kellene tudni emelni. Úgy gondoljuk, hogy a feldolgozásban a tész-eket is érdekeltté 
kellene tenni.  

Fontos a fogyasztásösztönző marketingprogramok továbbvitele. Elindult a háromszor 
három program, az iskolagyümölcs-program, az Itthonról otthonra program, és ezek, azt kell 
mondani, megfelelő alapot jelentenek arra, hogy továbbfejlesztés legyen, mert ezek 
mindenképpen kedvező visszajelzéssel vannak, fejleszthetők, és a fogyasztást növelni tudjuk 
ezen az úton.  

A gombaágazat. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a zöldség-gyümölcs ágazathoz 
tartozik, de valamilyen szinten azért mégis specializált a gombatermesztés. Itt nagyon komoly 
tartalékokat látunk a belső fogyasztásnak a növelésében. Jelenleg az európai fogyasztási szint 
3 kiló/év/fő, ez Magyarországon pont a fele, másfél kilogramm, tehát a belső fogyasztás 
emelése itt komoly lehetőséget biztosít. Az export az elmúlt évtizedben lényegesen magasabb 
volt, mint jelen pillanatban, és azt gondoljuk, hogy éppen ebből eredően az elkövetkező 
időszakban ez komolyan emelhető, mintegy 25-40 ezer tonnára. Ehhez természetesen 
fejlesztésekre van szükség mind a komposztkapacitás növelése, mind a termesztő 
berendezések fejlesztése területén. Az elmúlt időszaknak, elsődlegesen a ’90-es évek végének, 
a 2000-es évek elejének az elhibázott lépése volt, hogy nagyon komoly fejlesztések voltak a 
komposztkapacitás előállításában, és nem követte a termesztő berendezések fejlesztése. Ezt 
arányosan kell csinálni, mert hiába van jó minőségű komposztunk, ha nincs lehetőség hol 
letermeszteni, akkor gyakorlatilag odajutunk, ami az elmúlt időszakban volt, hogy visszaesik 
a termelésünk. Ha ezt arányosan fejlesztjük, akkor komoly lehetőségünk van az elkövetkező 
időszakban a termesztés fejlesztésére.  

A komposztgyártásnál mintegy 100 kezelő egység felépítésére van szükség, 
szándékaink szerint négy év alatt, és ugyancsak négy év alatt a megfelelő termelőkapacitás 
biztosításához mintegy 60 felszíni termesztő háznak a létesítését látjuk szükségesnek. Itt 
szeretném megemlíteni, hogy az új, korszerű holland típusú felszíni gombatermesztő házak 
fejlesztése nem zárja ki azt, hogy a meglévő berendezéseink - gondolok itt elsődlegesen a 
gombatermesztő pincékre - fejlesztésében ne kellene gondolkodnunk, tehát semmiképpen 
nem szeretnénk elfelejtkezni a meglévő berendezések korszerűsítéséről.  

Nagyon fontosnak ítéljük azt, hogy az elmúlt időszakban nagyon visszaesett a 
feldolgozási lehetőség a gombatermesztés területén. Nem minden megtermelt gomba 
értékesíthető a frisspiacon, ahhoz, hogy a frissen nem értékesíthető gomba feldolgozásra 
kerüljön, mintegy 10 ezer tonna feldolgozókapacitást kell biztosítani.  

Egy érdekes kérdéskörre szeretném itt felhívni a figyelmet, ami már a korábbi 
beszélgetéseken is felmerült: hogy a Magyarországon megtermelt szalmával való gazdálkodás 
kérdését fontosnak tartjuk. Jelen pillanatban három nagy terület van, amely a szalmát 
használja: az első az állattenyésztés, a második - mondjuk így, aztán azon lehet vitatkozni, 
hogy a sorrendiség hogyan alakul - a gombatermesztés, és sajnos, ami nagy veszélyt rejt 
magában, az energiatermelés kérdésköre is felmerül. Ha az összes szalmát feltüzeljük, és nem 
marad gombatermesztésre, az egy súlyos nehézséget okozhat, noha ha komolyan 
végigszámoljuk a dolgot, körülbelül háromszor annyi jövedelmet lehet biztosítani a szalmából 
a gombatermesztés útján, mint az energiatermelés vonatkozásában. Mi nem azt mondjuk, 
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hogy ne termeljünk energiát szalmából, de az arányokra figyeljünk oda, hogy mindegyik jól 
járjon, a gombatermesztésnek mindenképpen szüksége van rá. 

Még egy nagyon érdekes kérdés van: a szalma mellett a gombatermesztés az 
egyértelműen veszélyes hulladéknak számító baromfitrágyát használja fel, és ez megint egy 
olyan lehetőség egyáltalán az agrárágazatnak, amit a versenytársainkhoz hasonlóan 
mindenképpen illendő volna támogatni. A csirketrágya vagy baromfitrágya felhasználását 
mind Hollandiában, mind Lengyelországban támogatják, és ezzel gyakorlatilag a 
baromfitrágya veszélyes oldalát meg is szüntetik. Ugyanakkor egy nagyon nehéz helyzet 
alakult ki, merthogy Magyarországon a letermett gombakomposztot veszélyes hulladékként 
kezelik, ahelyett, hogy azt visszatáplálnánk a talajerőbe, amivel mind a talajszerkezetet, mind 
a talaj termőképességét javítani tudnánk. Ezt tehát valamilyen úton-módon mindenképp 
fontos volna megszüntetni.  

A tész-ekkel kapcsolatosan, úgy gondolom, Mártonffy úr a legtöbb dolgot elmondta. A 
lényeg az, hogy az anyagban kitérünk azokra a rendeletekre, amelyeknek a módosítása, 
javítása, illetve újraírása szükséges lehet. Mindenképpen szükséges, hogy a pénzügyi, 
számviteli, adózási jogszabály-módosítások végrehajtásra kerüljenek, és új ellenőrzési 
szemlélet alakuljon ki. Itt hadd utaljak arra, hogy Ledó kolléga a DélKerTész vezetője, ha jól 
emlékszem, azt jelezte, hogy az elmúlt évben 40 ellenőrzést kapott, de lehet, hogy rossz a 
szám… (Ledó Ferenc: 42-t!) Tessék? (Ledó Ferenc: 42 volt!) Szóval teljesen jogosnak 
tartjuk, hogy a pénzek, főleg az uniós pénzek kiáramlását ellenőrizni kell, de szinte 
elképzelhetetlen, hogy ennek valaki meg tudjon felelni, kivéve mondjuk Ledó urat 
(Derültség.), aki, úgy látszik, meg tud felelni ennek. (Ocskay Mária: Türelmes, inkább azt 
mondhatnánk.) 

A tész-eknél is - ahogy már a termelőknél jeleztük - a forgóeszköz-biztosítás 
mindenképpen egy fontos intézkedési terv volna. Szintén az intézkedések közé tartozik, ami 
eléggé szóródik a zöldség-gyümölcs ágazaton belül alakult tész-eknél, ma már nemcsak a 
zöldség-gyümölcs ágazatban alakíthatók tész-ek, hanem a mezőgazdaság többi területén is, de 
mindenképpen a szövetkezeti szemléletet kellene erősíteni a tész-eknél, nem az egyéb 
gazdasági társaságok létrehozatalát.  

A dísznövény ágazat fejlesztési javaslatai. Valamilyen szinten már ezt is megemlítette 
Mártonffy úr. Örök fájdalma a dísznövénytermesztésnek, de egy teljesen jogos fájdalma, hogy 
valamilyen úton-módon a pályázatoknál mindig másképpen voltak kezelve, pedig ugyanolyan 
fejlesztéseket hajtanak végre, és ugyanúgy komoly értéket tudnak előállítani. Tehát a 
pályázatoknál, főleg a beruházási pályázatoknál ugyanolyan elbírálást szeretnének kapni, mint 
az egyéb kertészeti ágazatok.  

Nem nagyon foglalkoztunk az elmúlt évtizedekben azzal, hogy a dísznövénynek is 
szüksége van marketingre, ahhoz, hogy növekedjen az eladás, a fogyasztás, a termék piacra 
jutása, ahhoz a dísznövénynek is marketingbüdzsére van szüksége.  

Nagyon izgalmas kérdéskör, és ez valószínűleg nagy ellenállást idézhet elő, hogy a 
dísznövénytermesztők úgy gondolják, hogy a kötelező kamarai tagság, illetve a 
dísznövénytermesztés szakmai végzettséghez kötése elengedhetetlen ahhoz, hogy minőségi 
áru, abban az időben és olyan mennyiségben kerüljön piacra, ahogy az a legjobban értékesülni 
tud.  

Még egy fontos dolog van, hogy a szövetkezés ösztönzése itt is fontos. Aránylag kis 
üzemekben folyik a dísznövénytermesztés. Az egységes árualapok előállítása itt megint 
megköveteli azt, hogy ezek a kisüzemek valamilyen szinten összedolgozzanak, és egységesen 
tudjanak a piacon megjelenni.  

A gyógynövényágazat fejlesztési intézkedési tervét három nagy fejezetre osztottuk: a 
gyógynövénygyűjtés, a gyógynövénytermesztés és a drogelőállítás kérdéskörére. A 
privatizáció kapcsán elég nehéz helyzetbe került elsődlegesen a gyűjtés kérdése a 
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gyógynövényágazatban, ebből eredően bizonyos szervezettséget látnak szükségesnek a 
gyógynövénytermesztők, ami elsődlegesen a gyűjtők regisztrációját és igazolvánnyal történő 
ellátását jelenti, ami által tulajdonképpen kontrollálhatók ezek a gyűjtők. Még egy fontos 
dolog van: hogy 600 ezer forint értékhatárig a dokumentált gyűjtés adómentességet élvezzen. 
Nagyon fontos lehetőség a közfoglalkoztatás és a gyógynövénygyűjtés összekapcsolása, 
ennek a rendeleti, illetve törvényi megalapozása mindenképpen fontos. Szintén a 
gyógynövénygyűjtést ösztönözné a felvásárlóhelyek integrációjának a megteremtése. A 
gyógynövénytermesztés fejlesztésével kapcsolatosan elkerülhetetlen a korszerű 
minőségbiztosítási és -tanúsítási rendszerek átfogó ágazati bevezetése, valamint a drogok 
minősítése technikai és jogszabályi feltételeinek a kidolgozása. Ezen a területen az elmúlt 
időszakban gyakorlatilag semmi nem történt, ezt mindenképpen meg kell erősíteni.  

Gyógynövény-feldolgozás. Engedjék meg, hogy itt a rendeletek felsorolásával ne 
foglalkozzak, de nagyon fontos a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény 
kategória minden körülmények között való megtartása. Jelen pillanatban erős nyomás 
nehezedik az ágazatra, hogy ez szűnjön meg, ebben az esetben az ágazat viszont 
meglehetősen nehéz helyzetbe kerül. Gyógytermékek átminősítése a hagyományos növényi 
vagy egyéb gyógyszer kategóriájába kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozására szintén 
törvénymódosítás szükséges. Az egyes, élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként 
forgalomba hozható gyógynövényekről szóló rendeletet véglegesíteni kellene. Talán 
valamennyi kertészeti ágazattól eltérően a gyógynövényágazat három gazdával is rendelkezik, 
főleg minisztériumi gazdával, ezek egységes állásfoglalásának a kialakítása érdekében 
szükségesnek tartanánk a tárcaközi bizottság működtetését a gyógynövénytermesztés 
vonatkozásában.  

A termálvíz-hasznosítással kapcsolatosan néhány megjegyzés. A jelenleg érvényben 
lévő jogszabályok haladéktalan felülvizsgálata és megváltoztatása szükséges, itt elsődlegesen 
a kötelező visszasajtolás határidejének a módosításáról, illetve felülvizsgálatáról van szó. 
Elsődlegesen arra gondolunk, hogy a dél-alföldi területen a visszasajtolás kötelezettségét 
mindenképpen meg kell szüntetni, és a bevált és a gyakorlatban működő felszíni 
tározórendszerek működtetését engedélyezni szükséges. Egy érdekes megjegyzést írtunk ide, 
hogy a szabálysértések bírságolása üptre, ha van sapkája a nyuszikának, akkor is, ha nincs 
sapkája, akkor is büntetni, minden körülmények között gátolni a termálenergia felhasználását 
- ez pillanatnyilag a hatóságok hozzáállása. Ezzel szemben mi úgy gondoljuk, hogy pont 
fordítottnak kellene lennie a szabályozásnak: természetesen a nemzeti értékek 
figyelembevételével, de ösztönözniük kellene a szabályozóknak a termálvíz felhasználását.  

A nemzetközi jogszabályok uniformizálása - ez az egyik döntő kérdés. Az Európai 
Unióban a szabályozás azt mondja, hogy bizonyos esetekben lehetőséget kell adni arra, hogy 
visszasajtolják a kivett termálvizet, Magyarországon ebből az lett, hogy kötelező 
visszasajtolni a kivett termálvizet. Ezért jó volna, hogyha legalább az Unión belül 
egységesítve lenne a szabályozás. Januárban létrejött egy kormányhatározat, amely a 
visszasajtolás kérdését rendezné, de ennek a jogszabályi háttere pillanatnyilag még nincsen 
rendezve, ez mindenképpen szükséges volna, nehogy annak ellenére, hogy a kormány kiállt 
amellett, hogy meg kell szüntetni a kötelező visszasajtolást, valakinek eszébe jusson, hogy 
nincs rá megfelelő jogszabály, mégis kötelezővé teszik.  

Nagyon fontosnak tartjuk a kertészeti hőhasznosítás racionalizálását, csak a szükséges 
mennyiségű energia kivételét és annak a hatékony felhasználását. Mire gondolunk itt? 
Kapcsoljuk össze a kertészetienergia-célú felhasználást a kommunális felhasználással vagy az 
állattenyésztéssel, vagy akár csak a kertészeten belüli lépcsőzetes kihasználásával, tehát hogy 
a kivett termálenergiából lehetőség szerint maximálisan vegyük ki azt az energiát, ami benne 
rejlik.  
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Kollégák, egy kicsit hosszan beszéltem, és ha szabad, akkor itt befejezném. Mielőtt 
azonban befejezem, szeretném elmondani, hogy kinek a tollaival ékeskedtem most azzal, amit 
elmondtam. Mindenképpen muszáj köszönetet mondanom Nagy László úrnak, Ocskay 
Máriának, Czirbus Zoltánnak, Nagygál Jánosnak és Ledó Ferencnek, hogy az általam 
elmondottakhoz a muníciót biztosították. Köszönöm szépen.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Én pedig azt köszönöm meg, hogy egy szerintem rendkívül értékes 
javaslatsorral találkoztunk. Amikor a Mezőgazdasági bizottságban ülünk, akkor kevésbé 
szoktunk - számomra legalábbis úgy tűnik, most már meg sem tudom mondani, hány éve - 
ilyennel találkozni. Természetesen más, hogyha egy rendeletről vagy egy törvényről van itt 
tájékoztatás, de megmondom őszintén, én nem emlékszem, hogy a bizottság vagy akár az 
albizottság asztalára egy ilyen mértékű ágazati átfogó javaslat került volna. Ezért én is 
köszönetet szeretnék mondani minden jelen lévő és nem jelen lévő szakértőnek, 
szakembernek, aki a munkáját adta ehhez, hogy ez az anyag így elkészülhessen. Én ezt 
nagyon szépen köszönöm, és azt gondolom, hogy ez nemcsak köszönet, hanem innentől 
kezdve kötelesség és felelősség is, hogy ezeknek a gondolatoknak megfelelően érvényt 
szerezzünk, vagy megpróbáljunk ezeknek érvényt szerezni. Ez a következő harc vagy háború, 
ha mondhatom így, amihez a szakma, én úgy érzem - természetesen senkitől sem akarom 
elvenni a hozzászólás jogát -, hogy most itt valamit le tudott tenni; természetesen nem azzal a 
teljes részletességgel, mint amit sokszor, sokan gondoltak, mert az képtelenség, és nem is az 
volt a cél, hanem a fő gondolatok megfogalmazása, és én azt látom, hogy ez jelentős részben 
sikerült is. Még egyszer szeretném a minisztérium képviselőit is arra kérni, hogy a 
véleményüket majd mondják el ezzel kapcsolatban, holott részben egy ágazati stratégia is 
elkészült már, de ez nem zárja ki a mi munkánk értékét és a mi javaslatainkat, mert a 
törvényalkotás, a rendeletalkotás gyakorlatilag ott is most kezdődik, amihez szerettünk volna 
így is hozzájárulni.  

Először képviselőtársamnak adom meg a szót, utána pedig a jelen lévő szakértőknek, 
végül, de nem utolsósorban majd a minisztérium képviselőinek. Képviselő urak? (Jelzésre:) 
Tessék, Varga Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Abban mindenképpen szeretnék 

csatlakozni az elnök úrhoz, hogy dicsérjem és az elismerésemet fejezzem ki a jelentés és a 
beszámoló komplexitását illetően - ahogy hallottuk, egy komoly team dolgozott ezen -, és 
valóban be kellene vezetni, hogy minden ágazattól kapjunk egy ilyet a terepen, a 
mindennapok gyakorlati tevékenységében tapasztalatokat szerzett munkatársaktól. Néhány 
kérdésem azért volna a beszámolóval kapcsolatban, némelyik pontosítás, némelyik egy kis 
hiányérzetet jelent, és hasonlók. Ahogy a beszámolót hallottuk, annak a sorrendjében mennék, 
és nem értékrendet jelent ez a három-négy felvetésem, hanem így következtek sorban a 
beszámolóban.  

Az egyik: nem értettem pontosan, amikor a helyit az exporttal, a helyi termelés 
ösztönzését az exporttal kvázi szembeállította, hogy a helyi nagyon fontos, de semmiképpen 
ne veszítsük el a fókuszból az exportot. Nem lett kifejtve ez a gondolat, hogy miért… (Dr. 
Bittsánszky János: Reagálhatok most azonnal?) Akár lehet is, mert ez egy egyszerű, „igen” 
vagy „nem” felelettel megválaszolható. 

 
ELNÖK: Igen, ha lehet, akkor most eltérünk a bizottság korábbi szigorú rendtartásától. 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Így van, pontosan. Mintha ez a mondat nem lett volna 
befejezve, hogy miért kellett szembeállítani. Nem gondoljuk, hogy ezek szemben állnak 
egymással.  

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Semmiképpen nem volt szándékomban szembeállítani 
ezeket, de két különböző dologról van szó: a helyi ellátást látja el, és ezek a helyi piacok soha 
nem fognak tudni kamiont rakni, exportszállításra kamiont rakni, mert ezer kistermelő 
különböző árualapokat hoz létre, amiket a helyi ellátásban a háziasszonyok nagy örömmel 
vásárolnak meg, de az egyik oldalon az exportra, a másik oldalon meg a feldolgozóipar 
részére több tonnás mennyiségeket nem fognak tudni előállítani. Ennyi az egésznek a 
kérdésköre. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezzel legalább a mondat befejeződött, 

ugyanakkor viszont akkor is egy kis ellentmondást látok a tész-eknél, amit mondtunk, hogy a 
tész-eknek éppen e miatt a koordináló szerepe miatt van lehetőség egy homogén árualap 
biztosítására - de nem akarok én ebbe most vitába belemenni, mert én elfogadom ezt a 
választ… 

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy természetesen a 
tész-ek erre alakultak, hogy egységes árualapot hozzanak létre. A helyi piacok viszont nem 
csinálnak egységes árualapot, hanem tényleg arról van szó, hogy a Mari néni meg a Józsi 
bácsi kihozza a maga termékét, ami a háziasszony részére abszolút fogyasztható és jó 
minőségű, számára biztonságos árualap, de végül is egységes, nagy volumenű árut ezek nem 
fognak tudni előállítani. Ennyi.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, akkor ez a distinkció, hogy a helyit ebben az 

értelmezésben a Mari néninek a piacra kivitt öt szál sárgarépája jelenti. (Dr. Bittsánszky 
János: Így van.) Én nem így értettem a helyit, mert azért a helyi alatt a helyi boltokat, akár 
HANGYA-boltokat, a COOP áruházakat, profi termelőket is értek, az is helyi piac nekem. 
(Dr. Bittsánszky János: Semmi gond.) Jó, rendben van, akkor mondjuk, hogy tisztáztuk ezt, 
semmiképpen nem akarok ennél leragadni.  

A tész-ekkel kapcsolatos a következő kérdésem és felvetésem. A tész-ek körüli 
bizonytalanságról hallottunk a beszámolóban. Azért ennek részben oka az, hogy a tész-ek 
hosszú időn keresztül jelentős összegekkel tartoztak a gazdáknak, és azért ez eléggé 
elbizonytalanította a gazdák egy részét bizonyosan. A szövetség részéről segítene-e feltárni 
nekünk ennek az okát, hogy tudjuk, hogy oda nyúljunk, arról beszéljünk, azzal érveljünk a 
parlamentben is, hogy ennek mi volt az oka. Mert ez mindenképpen az egyik tényező a tész-
ek fejlődése toporgásának. Akár meg is kaphatom a választ…  

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Akkor rögtön erre is reagálnék, jó? Mi meglehetősen 
úgy gondoljuk, hogy túlberuházták magukat a tész-ek, az állami támogatás fényében, hogy 
lehetőség volt állami támogatást kapni, igénybe vettek támogatást, és a saját erőt általában 
hitelekből biztosították, tehát túlhitelezték magukat, és a hitel-visszafizetés sem mindig 
sikerült. És ki járt rosszul? A beszállító termelők jártak rosszul. Ennek van természetesen egy 
másik oldala is: hogy egy kicsit a termelők is - elnézést kérek, hogy a termelőket is 
hibáztatom - elkerülték a tész-eket, tehát a feketekereskedelem azonnal tudott fizetni nekik, 
odavitték az árut. Tehát nagy hitelmennyiséggel, nagy beruházással és ráadásul kevés 
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árualappal rendelkeztek ezek a szervezetek, ezért a legnagyobbak… (Dr. Mártonffy Béla: 
Forgóeszköz nélkül dolgoztak.) …forgóeszköz nélkül dolgoztak, ezért dőltek be végül is. 
Arról beszélünk pillanatnyilag, hogy a három nagy dél-alföldi szervezet bedőlt, de ez 
elsődlegesen - szabadjon ezt mondanom! - a túlberuházás miatt volt.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ez fontos. És hogyan tudnánk a jövőben ezt esetleg 

elkerülni, hogy ez ne következzen be? Még szigorúbb, még szorosabb szabályozással, vagy… 
Szóval kívülről belenyúlni, az… 

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Ez valószínűleg egy kicsit az én saját véleményem, de 
alapvetően szigorúbb menedzsment állítása kellene a szervezetek élére, tehát nem… (Dr. 
Mártonffy Béla: Több lépcsője van ennek…) Mondjad! 

 
DR. MÁRTONFFY BÉLA, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára: Elnézést, hogy 
közbeszólok! Én úgy gondolom, hogy ennek a fejlesztésnek több lépcsője van. Tíz év alatt 
megtapasztaltuk azt, hogy egy gyors fejlődésnek milyen hátrányai vannak - ezt taglaltuk az 
előbb. Azt gondolom, hogy a termelői bizalmat mindenképpen vissza kell szerezni. Ebben 
volt egy olyan is, hogy magában a tész-ben a téeszt látták nagyon sokan, nagyon nagy volt a 
kereskedelem részéről az ellenállás, hogy ezek a tész-ek fejlődjenek, mert a felvásárló 
kereskedelmet csökkenti ez a dolog, azért találták ki Nyugat-Európában, hogy az árrések ne 
menjenek szanaszét, és ne növeljék az árat. És meg kell mondanom, hogy ebben elsődlegesen 
az a bizonyos feketekereskedelem-, őstermelő- és áfakérdés a döntő az adózási rendszerrel 
együtt, tehát hogy nincs meg az a motiválása a termelőnek, hogy képezze ezt a közös 
árualapot. És miután az első ilyen nekirugaszkodáskor a közösségi elv és az egyéni elv 
keveredett - most ezt szépen mondtam -, tehát kft., rt. és minden más formában lehetett 
működtetni, bizony megjelent a magánérdek a vezetésben is.  

Úgy gondolom, hogy a közösségi érdeket kell a jövőben visszaállítani. Úgy látom, 
hogy ma erre a szövetkezés jobb alapot biztosít, szigorúbban lehet csinálni, és mindenképpen 
meg kell teremteni azt a biztonságot, amit a menedzsment jelent, egy felkészült menedzsment. 
Az a dolog, amit egy tész végez, az kereskedelem, tehát akármilyen jó indulattal áll is hozzá 
valaki, nem fogja tudni, mert nem felkészült - ezt megtapasztaltuk most. És van még egy 
nagyon fontos része ennek a dolognak: hogy a termelői szervezeteket… Van egy olyan 
vélemény is, és most ezt nem tudom igazán ajánlani, hogy néhány évig legyen állami 
szerepvállalás, vagy aranyrészvény, vagy közvetlenebb kapcsolat, hogy ne lehessen - finoman 
mondva - kivinni innen a vagyont. Hogyha ez létre tud jönni, akkor a beletett forgóeszköz - 
mert ez a döntő, a kereskedelem nincs forgóeszköz nélkül -, nem tűnik el, és akkor a termelő 
határidőn belüli kifizetése megtörténik. Abban a pillanatban, ha idáig el tudunk jutni, a 
termelő még a 27 százalékos áfa és a magas feketekereskedelem mellett is el fog gondolkodni 
azon, hogy egy olyan termelői szervezet, amely nekem piacot biztosít, amely nekem input 
anyagokban és egyebekben segítséget nyújt, amelynél a termelésfejlesztés kapcsán tudom, 
hogy mit termeljek… Az, hogy piacra termelünk, a gyakorlatban úgy történik, hogy a 
kereskedelem jelez vissza a termelőnek. Egy jó kereskedelmi kapcsolat mentén lehet azt 
mondani, ha valaki négy évig mondjuk meg volt elégedve a kereskedőjével, és utána azt 
mondja neki, hogy holnapután dobjál ki mindent, és teljesen mást termeljél, mert azt fogom 
neked eladni, és előtte mindig kifizette, és a termelő mindig jól járt, akkor a termelő hinni fog 
neki, és át fog állni. Ezzel tehát a termékszerkezetet is lehet szabályozni, vagyis a termelői 
szervezetek visszakapják az eredeti funkciójukat. És akkor a forgóeszközök is okszerűen 
használódnak fel, és nem kerüli el az áru a termelői szervezetet, mert még azt el kell 
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mondjam, hogy - ahogy azt az elnök úr az előbb itt említette - bizony nehéz úgy vinni egy 
termelői szervezetet, hogy a gyenge árut, amikor sok van belőle, beviszem a tész-nek, és azt 
mondom, hogy adja el, amikor pedig kereslet van, akkor az van, hogy már túladtam rajta a 
feketepiacon. Ezt az ellentmondást kell igazán kezelni.  

Azért mondom el ezt talán egy kicsit részletesebben a kelleténél, mert nekem 
meggyőződésem, hogy ha ezen nem tudunk változtatni, a tész-rendszer lassan le fog bomlani, 
eltelnek az öt évek, visszakerül magánvagyonba a felépített infrastruktúra, és ott fogunk 
tartani, mint 1990-ben, amikor a felvásárlói rendszerben három kézen keresztül került oda az 
áru, és mindenki keresett rajta csak egy telefonért 10 fillért. Nem véletlen, hogy Hollandia, a 
világ legnagyobb zöldség-, gyümölcs-, virágkereskedő országa, ahol sosem volt más rendszer, 
csak piacgazdaság 110 százalékra emelte ennek a rendszernek a működtetését. Én tehát azt 
gondolom, hogy ezért nagyon sarkalatos kérdés a termelői szervezetek jó irányba vitele a 
következő időszakban.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Folytathatom? 
 
ELNÖK: Igen. Bocsánat, még a képviselő úré a szó, és utána adom tovább.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Összerakva azt, ami elhangzott, a saját tapasztalataimmal, 

én azt gondolom, hogy ezek a tész-ek túl nagyra sikerültek, és nagyon messze voltak a 
fogyasztóktól. Patay képviselőtársam bizonyára ki fog térni a szövetkezetekre, az új 
szövetkezeti törvényre, mert az összes probléma a vagyonnal, a minőséggel kapcsolatosan, 
hogy feketén adom el vagy a szövetkezetemnek, ez mind sokkal kevésbé fog jelentkezni, ha 
mondjuk területi alapon van egy szövetkezetem, ahol jobban ismerjük egymást. Én tehát azt 
gondolom, hogy erre megoldás lehet az új szövetkezeti törvény, és remélem, hogy 
képviselőtársam… 

 
DR. MÁRTONFFY BÉLA, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára: Én ezt a gyors 
fejlődéssel próbáltam érzékeltetni, hogy a gyors fejlődésnek ez a… 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Egy erőltetetten gyors fejlődés volt, igen… 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára: Az erőltetetten 
gyors fejlődésnek ez az eredménye, ez így van. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Mert az Unióban ezek... Az EU-konformok, s a többi, 

csináljuk mi is… 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács elnöke, a Magyar Kertészeti Tanács főtitkára: Ez így van, azok 
szervesen fejlődtek, így van. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): …, tehát az nem volt jó.  
A versenyképességgel kapcsolatban azt, hogy az ágazat mennyire nem használja ki a 

potenciálját, nagyon meghallottuk, igen, hogy egynegyed, egyharmad, ez egy borzasztó szám, 
tényleg lehet mondani, hogy ilyen gazdagok vagyunk. De én azt gondolom, hogy a 
versenyképesség kontra piacszabályozás vagy piacvédelem, tehát hogy a piacvédelem nem 
lehetséges, vagy nagyon korlátozottan lehetséges az Unió miatt, viszont én azt gondolom - és 
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nekem mint ellenzéki képviselőnek nem tisztem, hogy a korábbi kormányokat védjem -, hogy 
ez nem egyszerűen csak a korábbi kormányok hanyagsága, nemtörődömsége, hozzá nem 
értése miatt volt, hanem egyszerűen ez a globalizálódó piac, és talán az ágazat ezzel a 
versenyképességgel nem tartott eléggé lépést. Kérdezném, hogy ennek mik lehettek az okai. 
Tudom, hogy mondjuk a marokkói paprika, mert az éghajlat, meg az olcsó munkaerő, meg az 
ellenőrizetlen minőség, ezeket én mind ismerem persze, meg mindannyian tudjuk, de 
valójában azért az ágazatnak a versenyképességét hogyan tudnánk javítani, ez lenne a 
kérdésem. Ugyanakkor én a bizonyos piacvédelmi intézkedéseket sem felejteném el, nem 
intézném el azzal, hogy az EU-nak a tagja vagyunk, meg a WTO, meg az áruk szabad 
mozgása, mert egyébként az, amit az egyebekben kértem felolvasni, majd egy példa lesz erre, 
hogy itt bizonyos minőséghez kötötten igenis lehet szabályozni dolgok behozatalát, ezért erre 
most nem is térek ki. A kérdésem tehát az, hogy az ágazat versenyképességéről, ami az elmúlt 
5-10-15 évben tapasztalható volt, mi a szakértőink véleménye; biztos, hogy ott csak mind 
objektív körülmények voltak, vagy esetleg az ágazat önmagáért is tehetett volna egy picit 
többet?  

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Úgy gondolom, hogy az anyagunkban próbáltunk erre 
utalni, hogy a fejlesztések meglehetősen lemaradtak, a technológiai fejlesztés lemaradt. Itt 
említettük meg, talán egy kicsit hangsúlyosabban is, mert érintettek vagyunk, a 
szaktanácsadás kérdését, hogy a sok kistermelő hogyan tud megfelelő magas színvonalon 
termelni. Ha segítséget kap. És ez ma gyakorlatilag sehol nincsen.  

A másik kérdéskör a versenyképesség meg egyáltalán a piacvédelem. A képviselő úr 
rettenetesen fontos dolgot említett: hogy annak ellenére, hogy van az áruk szabad áramlása, a 
minőség egy olyan ütőkártya a kezünkben, amit használni kellene, az első helyen talán nem is 
az uniós országokból, de a harmadik országokból jövő áruval kapcsolatban. Ledó úr a múlt 
héten abszolút plasztikusan mondta példaként a macedón káposztának a beérkezését 
Magyarországra, és a magyarként való forgalmazását. Miért nem tudjuk a határon megállítani 
a nem uniós országból beérkező árut, és visszaküldeni oda, ahonnan jött? De ez a minőség 
oldaláról való megközelítés az Európai Unióval szemben is biztosítható (Dr. Mártonffy Béla: 
Így van!), csak az a baj, hogy valamilyen oknál fogva ez egy kicsit nehezebb ügy, és ezért az 
ellenőrzés nem szívesen fordul ebbe az irányba, pedig ezen a területen óriási lehetőség volna a 
kezünkben, hogy megállítsuk - már elnézést kérek, de talán a miniszterelnök is mondott ilyet - 
Európa szemetének a magyar piacra kerülését.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Én azt gondolom, és kérem is az albizottságot, hogy ebben 

fogjunk össze, és nézzük meg a Fogyasztóvédelmi bizottsággal meg a jogszabályokkal, hogy 
hogyan lehet ezeket beiktatni, a minőségi szűrőt. És ez nem az áru szabad kereskedelmét 
érinti, mert nem ugyanarról az áruról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy egy marokkói 
vagy egy macedón káposzta ne jöhessen be, s a többi. Szerintem tehát ez egy fontos terület 
lehetne.  

A szalma eltüzelésével kapcsolatban azt írtam fel, hogy a szalma eltüzelése kapcsán 
Bittsánszky úr azt mondta, hogy nem ellenzi a szalma eltüzelését, de… Én azt mondom, hogy 
de, ellenezzük a szalma eltüzelését (Derültség.), de, mert ami élelmiszerrel kapcsolatos, ott 
húzzunk egy éles határt, hogy annak ne legyen kapcsolódása az energiához, a fosszilis 
energiahordozókhoz. Mert a fosszilis energiahordozók ára bizonyosan gyorsabban fog 
növekedni, mint akár az élelmiszerek termelési költségei, és éhség van a világban, meg 
demográfiai robbanás, és azok, akiknél a demográfiai robbanás van, sosem fogják tudni 
megfizetni az élelmiszereinkért azt az árat, ami akkor alakul ki, ha az olajjal vagy a fosszilis 
energiahordozókkal összekötjük az élelmiszerünket; akkor az ára olyan magas lesz, hogy 
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úgysem fog eljutni az éhezőkhöz. Ezért én azt gondolom - és jó lenne, ha akár ebben is 
konszenzus lehetne -, hogy nem, ami az élelmiszerrel összefügg, azt az energiával ne 
kapcsoljuk össze. Ezért ne égessük el a szalmát, hanem természetesen gombakomposztnak 
használjuk. Ugyanakkor viszont én azt illetően nem sértődnék meg, hogy a letermelt 
gombakomposzt veszélyes hulladék kategória, mert a trágya is az. Tehát ilyen értelemben… 

 
ELNÖK: Annak sem szabadna annak lennie. (Közbeszólások.)  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): De nem, itt halljuk meg a környezetvédelem szavát is, és én 

azt gondolom, hogy megfelelő technológiával lehet kezelni, hogy az ne legyen veszélyes. 
Nézd, hogyha kiszivárgása van egy gondatlan… (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Az más kategória. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ha azt mondjuk, hogy attól is védjük meg a trágyának a 

nem veszélyes voltát, akkor rossz úton vagyunk, mert akkor túl nagy lesz az ellenszél. Tehát 
ennek a technológiáját kell alakítani, és akkor gyakorlatilag ahogy a trágyát is lehet nem 
veszélyes hulladékként, tisztességesen, a környezeti szempontoknak megfelelően kezelni, én 
azt gondolom, a gombakomposztot még könnyebben. Ez volna a véleményem.  

Utolsónak hagytam a számomra legfontosabb kérdést. Én világéletemben ökológiai 
gazdálkodást folytattam, a diplomámat is abból szereztem, pedig az jó régen volt… 

 
ELNÖK: De megvan még! (Derültség.)  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Tessék?  
 
ELNÖK: De megvan még?! (Derültség.)  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen. 
 
ELNÖK: Szükség lesz rá.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen. Tehát az ökológiai gazdálkodás. A piaci potenciálról 

szó volt itt, aminek nagyon örülök, de ha megnézzük az ökológiailag minősített termékek 
forgalmát akár csak Nyugat-Európában vagy akár még konkrétabban a német piacon, amely 
talán az egyik legfontosabb célterületünk, ott nem nő a zöldségfogyasztás olyan mértékben, 
mint az ökológiai zöldségfogyasztás vagy az ökológiai termékek fogyasztása. Ez miért nincs a 
szövetség fókuszában, hogy ezzel is kellene valamit csinálni? Tudom, hogy mértékében, 
léptékében, s a többi, hiszen a magyar ökológiai gazdálkodás alá vont terület 2 százalék körül 
van, de legalább akkor a zöldségtermesztésben is akár ez miért nem jelenik meg? Mert 
hogyha itt kert-Magyarországról beszélünk, nagyon helyesen, szerintem mindannyian 
egyetértünk vele, meg kézimunka-igényes termékekről, meg munkahely-teremtésről 
beszélünk, akkor ennek van még egy hozzáadott értéke, és erről nem hallottam. Kérdezem, 
hogy ennek van-e oka, vagy túl jelentéktelen, vagy a tagjaikat nem érdekli? És akkor én 
befejeztem, köszönöm. 

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Szó sincs arról, hogy ne érdekelné a szervezetünket az 
ökológiai gazdálkodás, csak úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a maga helyén, a gazdasági 
súlyának megfelelően kell kezelni. Szoktam példálózni vele, hogy Dánia talán a legnagyobb 
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volumenű az ökológiai gazdálkodás területén, és Dániában talán nem éri el a 10 százalékot, a 
mezőgazdaság 10 százalékát az ökológiailag előállított termékek aránya… 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nem Dánia a legnagyobb, Ausztria, Olaszország, ezek mind 

nagyobbak.  
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Valószínűleg nincs erről egészen precíz információm, 
de valahol ennél a 10 százalék körüli nagyságrendnél nem nagyobb az ökológiai gazdálkodás, 
tehát ennek megfelelően gondoljuk kezelni. És, elnézést kérek, az elmúlt időszakban - most a 
közelmúltra gondolok - egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapott az ökológiai gazdálkodás, mint 
mondjuk a nagy árutermelés, tehát nem igazán foglalkoztunk azzal, hogy tudunk-e exportot 
szállítani Oroszországba vagy a volt keleti államokba, vagy el tudjuk-e megfelelő mennyiségű 
áruval látni a feldolgozóipart, hanem minden csak az ökológiai gazdálkodás irányába 
mutatott, pedig valahol, nem is merek mondani számot, képviselő úr, de valószínűleg valahol 
azért eléggé a 10 százalék alatt vagyunk Magyarországon az ökológiai gazdálkodásban… 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Így van, 2 százalék.  
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Ezért mondom, hogy ezen a szinten próbáljuk kezelni, 
de valamilyen szinten biztosan emelni is lehet ezen a területen. Az a gondom, hogy ne 
felejtkezzünk el a nagy értéket termelő egyéb, nem ökológiai ágazatokról se, azért, mert az 
ökológiával foglalkozunk. (Közbeszólás.) 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Természetesen én is ugyanazt mondom, mint amit önök 

nagyon sokszor alkalmaznak, hogy nem vagy/vagy a kérdés, hanem… 
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Persze, is, is.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): …én a lehetőséget kérdeztem. Csak egy példa a lehetőségre: 

Lengyelországban 10 évvel ezelőtt 5 ezer hektár volt az ökológiai gazdálkodás alá vont 
terület, nálunk már akkor 30-40 ezer hektár volt. Nálunk ez megtorpant 10 évvel ezelőtt olyan 
120-130 ezer hektáron, Lengyelországban 500 ezer hektár. Ők tehát éppen hogy kihasználják 
az Európai Unióban azt, hogy ott a legnagyobb a növekedési potenciálja. Én tehát azt 
gondolom, hogy egy dolog figyelembe venni a jelenlegi, a relatív értékét a kereskedelemből, a 
termelésből, a lefedett területből, de egy másik dolog is van, és mindenképpen akkor van 
igazság, akkor járunk el helyesen, hogyha viszont a növekedési potenciált is figyelembe 
vesszük.  

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Ehhez talán még annyit hadd mondjak, hogy nagyon 
fontosnak tartjuk, főleg a zöldség-gyümölcs- és elsődlegesen a zöldségágazatban az integrált 
termesztést, ami tulajdonképpen egy minimális vegyszerfelhasználással működik (Dr. 
Mártonffy Béla: Az előszobája.), ez az ökológiai termesztésnek az előszobája. Tehát a fedett 
felületen való terjesztésnek gyakorlatilag a biológiai védekezés bevett gyakorlata, és ezen a 
területen nagyon erősen munkálkodunk, hogy mennél szélesebb körben terjedjen. Ez tehát 
valahol mindenképpen az előszobája az ökológiai termesztésnek.  
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Képviselő úr, egy mondat erejéig hadd térjek vissza a szalmára! Teljes mértékig 
egyetértek a képviselő úrral, csak én óvatosan merek szembemenni az energialobbival, 
tehát… (Varga Géza: Nekünk mentelmi jogunk van, mi szembemehetünk vele. - Derültség. - 
Varga Géza: De értem én, köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két rövid reakcióm lenne az elhangzottakhoz. A 

múltkorában a tész-ekről elég komoly, mélyreható eszmecserét folytattunk. Azt hiszem, hogy 
a tész-ek helyzetét az is meghatározza, hogy hol van az a termelői kör, mekkora az a termelői 
kör. Erről nem szoktunk beszélni, de azért hogyha most megnézzük az elmúlt évek 
tendenciáit, hogy hány kistermelő - nem pejoratív értelemben mondom, nehogy valaki 
félreértse! -, inkább úgy fogalmazok, hogy hány kisebb volumenű termelő esett ki a piacról, 
hagyott fel a termeléssel, és ezeket azért az én információim szerint nem tudták teljes 
mértékben követni; ha tudták volna, akkor nincs egymillió tonnával kevesebb, ugye? (Dr. 
Mártonffy Béla: Igen.) Ez a példa rá. Éppen ezért én úgy gondolom, és a gyakorlatból tudom, 
hogy ha van egy nagyobb volumenű termelő, annak vagy van egy bevált piaci 
kapcsolatrendszere, vagy pedig valóban a tész-ek felé, biztonságban értékesít, de az nem 
gondolkodik azon, hogy idejön-e a kereskedő a kamionnal az ő kamionja farához - van erre is 
példa, de nem jellemző -, hanem kimondottan folyamatos kapcsolatban van a felvásárló tész-
ekkel.  

Ezért mondom ezt itt, mert a bizonyos mérethatárok ezt nagymértékben 
meghatározzák, mert a kicsi még úgy-ahogy lavíroz, de egy nagyobb termelő nem teheti meg, 
hogy ha ott van neki, mit tudom én, 25 mázsa paradicsom hetente, vagy 30 mázsa, vagy 
akármennyit mondok, azzal játsszon, hogy majd így lesz, meg úgy lesz; annak egy biztos piac 
kell, és ezek a biztos piaci hátterek számomra, az én gyakorlati tapasztalatomból kiindulva 
azok a tész-ek vagy az a tész, amelyhez én valamikor is kötődtem.  

Az ökológiai gazdálkodás azért ennél egy kicsit bonyolultabb, és nem hiszem, hogy 
ezt csak így le lehet fordítani. Mondjuk meg őszintén, hogy az ökológiai termékek - teljesen 
mindegy, hogy ezt most hogyan fogalmazzuk meg - értéke magasabb. Azért azt tudjuk, hogy 
ma a vásárlóerő csökken. Szerintem nem szabad abban a tévhitben élni, hogy én most arra 
ösztönözzem az én - így mondom - termelői körömet vagy a termelői kört, hogy olyan 
termesztésben fogjon bele, olyan termék-előállításba fogjon bele, amely netalántán komoly 
veszteségeket okozhat a számára, mert a piaci oldalról nincs meg az a mértékű felvevő igény, 
illetve lehet, hogy az igény megvan, de a lehetőség nincs meg. (Varga Géza: Itthon.) Én most 
Magyarországról beszélek, mert azért ezek a termékek jelentős részben itthon kerülnek még 
piacra - természetesen vannak, amelyek külföldön. Ez csak egy megjegyzés volt. Köszönöm 
szépen.  

(Jelzésre:) Patay Vilmosé a szó. 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni, annak ellenére, 

hogy képviselőtársam a szövetkezeti törvény kapcsán… (Varga Géza: Provokáltalak.) 
…provokáltál, így van. Igen, folyik az új szövetkezeti szabályozás előkészítése, biztosan lesz 
még rá alkalom, hogy beszéljünk erről. Ami talán fontos, hogy az biztos, hogy azokra az 
anomáliákra, azokra a negatív tapasztalatokra, amelyek a tész-ekkel kapcsolatban az elmúlt tíz 
évben kialakultak, vagy amiket megtapasztaltunk, azokra egy olyan szabályozásikörnyezet-
változással kell válaszolni, ami kezelni tudja a problémákat, és egy olyan kiutat vagy egy 
olyan új típusú tartalmat jelenthet, amely eddig egyáltalán nem jellemezte a szövetkezeti 
együttműködés rendszerét. Nem szeretnék erről különösebben többet beszélni.  

Egy kérdésem lenne. Felmerült a növényvédő szerek engedélyezése a kis kultúrák 
kezelésénél, de meg kell kérdezni, hogy az EU-ban - hiszen az EU-ban nagyjából ugyanazt a 
növényvédőszer-piacot használják a termelők, mint amit Magyarországon - megoldást 
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jelenthet-e, hogy az EU más országaiban kiadott engedélyeket nálunk honosítsák, mégpedig 
ingyen, tehát nem kellene ehhez támogatás. Hogyha egyszer Hollandiában a virágkertészek 
vagy a zöldségkertészek (Ocskay Mária: Vagy Ausztriában!) - vagy Ausztriában - használják, 
de nálunk nem… (Czirbus Zoltán: Úgyis behozzák feketén!) Persze! Én tehát azt gondolom, 
hogy ez döntés kérdése. Ez nyilván az engedélyező hatóság…  

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: …Meg a szertulajdonosok érdekeltsége… (Ocskay 
Mária: Ők támogatják.) 

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Ők támogatják, mert hogyha el tudják adni…, persze. 

Csak nálunk az engedélyező hatóság azt mondja, hogy igen, de. Add be a kérelmet, itt is 
engedélyeztesd…! (Közbeszólások.) 

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: A fajtaelismerésnél tökéletesen működik, tehát az 
Európai Unió bármely országában engedélyezett fajta az egész Európai Unióban mehet. 
Ennek a mintájára tulajdonképpen minden további nélkül mehet ez is.  

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Igen. Azt gondolom, hogy ezen a területen biztosan lenne 

erre lehetőség.  
 
OCSKAY MÁRIA (Dísznövény Szövetség és Terméktanács): Bocsánat, csak egy 

megjegyzést tennék. Igaza van a Jánosnak olyan értelemben, hogy a tulajdonosok azért nem 
merik néha engedélyezni, és jó, hogy meg lehet tenni, mert a felelősséget nem vállalják, mert 
végül is egy hosszú procedúra, amíg kipróbálják bizonyos növényekre és mindenfélére. Ilyen 
értelemben… 

 
PATAY VILMOS (Fidesz): De hogyha az Ausztriában engedélyezve van, tehát itt 

arról beszélünk, hogy az Európai Unió többi országában egyébként engedéllyel bíró, 
Magyarországon is használható legyen az ilyen kisebb kultúrákra. Én csak erről beszéltem.  

Egy másik kérdés a tész-ekkel kapcsolatban, hogy tönkrementek, bedőltek, csődbe 
mentek. A szövetkezeti törvény előkészítése kapcsán jó nagy részletességgel megismertem ezt 
a világot, és el tudom mondani példaként, hogy egy másik szövetkezeti ágazatban, a 
takarékszövetkezetek körében is előfordult, hogy csődbe ment egy takarékszövetkezet - ott 
kötelezően létrehozták az OTIVÁ-t. Az új törvény-előkészítés kapcsán egy alternatíva az 
OTIVÁ-hoz hasonló intézményvédelmi alap létrehozása, merthogy mit csinál az OTIVA? 
Kérem szépen, ellenőrzi a működést, és megelőző jelleggel, ha úgy tetszik, észrevételeket 
tesz, tehát nem engedi jégre menni a takarékszövetkezetet. Amióta OTIVA van, azóta nincs 
takarékszövetkezeti csőd. Tehát hogyha létezik egy normálisan működő szövetkezeti 
rendszer, és nemcsak egymástól elkülönülten, az országban szanaszét vannak tész-ek, hanem 
ezek rendszerben vannak, hálózatos rendszerben, és van egy központi, az OTIVÁ-hoz hasonló 
rendszer, ahova be kell fizetni egyrészt, másrészt kötelezően hozzáértő emberek ellenőrzik a 
gazdálkodást, és szólnak, hogyha rámennek a vékony jégre… (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Az még egy ellenőrzés!  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Bocsánat, de ez a sajátunk, tehát ez a szövetkezeté. Ezt az 

OTIVÁ-t végül is törvény írta elő a takarékszövetkezeteknek… 
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LEDÓ FERENC (DélKerTész): (Hangosítás nélkül:) Igazán ezeket az ellenőrzéseket a 
bankok elég jól kezelik, tehát a bankok oldaláról kell ezt megközelíteni, úgy gondolom.  

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Oké, de az a fajta ellenőrzés máris kiment a szövetkezeti 

rendszerből. (Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: Egy kis türelmet szeretnék kérni, mert így nem lehet rögzíteni az 

elhangzottakat. Kérnék szépen egy kis türelmet. (Farkas Sándor, az albizottság elnöke átadja 
az elnöklést Obreczán Ferencnek, az albizottság tagjának, majd elhagyja az üléstermet.) 

 
(Az ülés vezetését Obreczán Ferenc, az albizottság tagja veszi át.) 

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Én tehát erre látnék egy ilyen lehetőséget.  
Még két nagyon rövid téma, az első a versenyképesség. Itt csak azt szeretném 

megemlíteni - és sok mindennel, ami itt elhangzott, egyetértek -, hogy itt van előttünk a 
lengyel minta, hiszen a lengyelek, amikor beléptek az EU-ba, ugyanúgy terület alapú 
támogatás szétosztásáról döntöttek, ugyanúgy nemzeti hatáskörben dönthettek arról, hogy 
milyen szempontok szerint lehet megkapni. Kérem szépen, a lengyelek versenyképességi 
szempontokhoz kötötték a pénz egy jelentős részét, talán az egyharmadát. Nem véletlenül tart 
ott a lengyel mezőgazdaság, nem véletlenül tart ott a lengyel zöldség, gomba, gyümölcs, ahol 
tart versenyképességben. (Ocskay Mária: A dísznövényt is oda lehet sorolni.) …A 
dísznövényt is oda lehet sorolni… (Czirbus Zoltán: A gyógynövényt is egész nyugodtan!) 
Igen. Ez tehát azt mutatja, hogy ha szerepet vállal ebben az aktuális kormányzat, és ellátja azt 
a szerepet, amit el kell látnia a szabályozásban az ország érdekében, akkor a lengyelekről 
ilyen szempontból mintát vehetünk. Ebbe a hajóba még egyszer nyilván nem lehet már beülni, 
legfeljebb majd ’14-től, amikor újra lehet fogalmazni, akkor lehet esetleg olyan szempontokat 
figyelembe venni, amelyek ebbe az irányba hatnak.  

Az utolsó gondolat a kereskedelemmel kapcsolatban: szerintem minden országban 
igaz az, hogy a termelők gondban voltak, gondban vannak, és a jövőben is gondban lesznek a 
kereskedelemmel, hiszen a kereskedelem az a transzmisszió, ami a termelőtől a fogyasztó 
asztaláig viszi tovább a terméket akár feldolgozás nélkül, akár valamilyen feldolgozással, és 
hogyha megnézzük, akkor mindenféle megoldásokat látunk Európában. Az biztos, hogy azt a 
szabadosságot, ami itt van nálunk Magyarországon mondjuk a zöldségkereskedelem terén, azt 
azért újra kellene gondolni. Nem tudom, hogy más országokban van-e ilyen gyakorlat, hogy 
mindenki kereskedhet, és nem kell neki megmondania, hogy a Bosnyák-cuccot adja el 
magyarként. Tehát valahol itt kellene a dolgot megfogni. A termelők egy jelentős része 
egyébként nem tudna csalni, nem tudna áfát csalni, nem tudná kivonni a termelését - hogy 
mondjam? - a feketeoldalra, hogyha nem lenne egy olyan transzmisszió, amely ezt elvégzi. 
Persze könnyű Katát táncba vinni, de… (Ocskay Mária: Főleg ha pénzt kap érte!) …főleg ha 
pénzt kap érte a Kata. (Derültség.) Én tehát azt gondolom, hogy azok az ellenőrzések, 
amelyek teljesen jogosak abból a szempontból, hogy minden államnak szüksége van a pénz-
újraelosztás kapcsán az adóbegyűjtés ellenőrzésére, fokozására, ez mindegyik országra igaz, 
nem csak ránk.  

Az, hogy ilyen gyakran ellenőrzik a Feriéket és nyilván még másokat is, én is tudnék 
példákat felhozni, az is azt mutatja, hogy ott is emberek dolgoznak, ott is folyik egyfajta, a 
fontosságukat bizonyító munka, egyfajta kenyérharc. Lehet, hogy segíteni kell a főnöknek, 
hogy rossz helyre küldi az ellenőröket, mert lehet hogy a nagybani piacokon és más olyan 
helyeken, amelyeket egyébként nem szívesen ellenőriznek, sokkal nagyobb hatékonysággal 
hajthatnák be a pénzt.  
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Végig kell majd gondolnunk, hogy melyik bizottságban kezdeményezzünk ilyenféle 
lépéseket. Én azt gondolom, hogy a kereskedelmi jogosítványok újragondolása több területen 
egy fontos kérdés lehet.  

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: (Hangosítás nélkül:) Kedves képviselő úr, ha ebbe az 
utolsó mondatába belekapaszkodhatnék! Ha el tudná-e azt érni, hogy azt a 40 ellenőrzést, amit 
a Ledó Ferinél csinálnak, a nagybani piacon megcsinálnák egy évben, ha ezt úgy el lehetne 
érni, az nagy segítség volna a mi számunkra. Rögtön a tész-ek felé terelné az áru egy jelentős 
részét.  

 
ELNÖK: Elnézést, átveszem a szót, mert az elnök úrnak ki kellett mennie. Egy rövid 

véleményt hadd mondjak a kereskedelemről! Mi készítettünk egy felmérést, mégpedig 
Szabolcs megye egyik településén. Több kereskedő foglalkozik Lengyelországból és egyéb 
országokból történő árubehozatallal - hogy finoman fogalmazzak -, és ezeket az árukat a 
későbbiekben magyar áruként értékesítik. Ezeket az árukat elviszik a nagybani piacra, vagy 
már a lakástól értékesítik ezeket az árukat. Tehát Szabolcs megyében megvannak azok a 
pontok, megvannak azok a személyek, akik ezt a műveletet végzik.  

Az ellenőrzésről még egy dolgot hadd mondjak el! Egyik képviselőtársam a Dél-
Alföld területéről jelezte a Vám- és Pénzügyőrség felé, hogy ott szintén ilyen akció történik - 
ez még másfél évvel ezelőtt volt. Valóban megjelentek ott az ellenőrök, de nem ahhoz a 
személyhez mentek, akihez kellett volna, hanem az egyik gazdaköri elnököt látogatták meg, 
és ott folytatták le az ellenőrzést. A képviselő asszony jelezte, hogy nem oda kellene menni, 
de addigra az információ, a hír alapján már mindent eltüntettek.  

A kereskedelmet tehát valóban kézben kellene tartani, nagyon szigorú feltételekkel 
kellene szabályozni, hogy ne kereskedhessen mindenki. Tehát a kamarai tagságtól kezdve 
mindennel meg kellene szigorítani, mert egyetlenegy megoldás van arra, hogy a 
feketekereskedelem ne jöjjön létre, és nemcsak a zöldség területén, hanem húsvét táján 
gondoljunk arra, hogy megjelent Magyarországon a török és az amerikai tojás, elég nagy 
mennyiségben, és az ellenőrzés a VM részéről is csak utólag értesült róla - nincsenek könnyű 
helyzetben ők sem. A kereskedők tehát megtalálják azt a módszert, hogy hogyan hozzák be 
esetleg európai áruként Magyarországra ezeket a termékeket, nem közvetlenül, mint ahogy a 
káposztát sem; lehet, hogy nem közvetlenül a határon hozták be, hanem úgy hozták be, mint 
európai uniós országból származó terméket az Európai Unión belül. (Farkas Sándor, az 
albizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) 

Még annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm ezt a tájékoztatást, ezt a szakmai 
anyagot. Mártonffy úrral is beszéltünk erről, ez egy elindulási alapnak valóban nagyon jó a 
jövőt illetően. Azt hiszem, tényleg a kertészet, a szőlészet az egyik kitörési pontunk a magyar 
mezőgazdaságban, munkaerőt igényel, ebben tehát tényleg együttesen, együtt kell 
dolgoznunk. Mi, országgyűlési képviselők örömmel segítünk ebben, annál is inkább, mert 
sosem felejtem el, amikor képviselőtársam, Farkas képviselőtársam felvetette egy 
mezőgazdasági bizottsági ülésen, hogy mit szólnál hozzá, ha megalakítanánk a kertészeti 
albizottságot, én nagy örömmel azt mondtam, hogy igen, ki ne hagyj belőle! Örülök, hogy itt 
vagyok. Nagyon sok értékes anyaghoz, információhoz jutottam én is, és megpróbáljuk 
eljuttatni a többi termelőhöz is, mert ez a jövő útja a munkaerő-igények területén is, a 
kertészet jelentős munkaerőt tud lekötni a jövőt illetően. Köszönöm szépen.  

Elnök úr! 
 

(Az ülés vezetését Farkas Sándor, az albizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy egy kicsit formabontó legyek - mert 
úgy éreztem, hogy kérdést nem nagyon, inkább véleményt fogalmaztál meg, képviselőtársam 
(Obreczán Ferenc: Igen.) -, és egy régebbi, korábbi mezőgazdasági bizottsági tag 
képviselőnek, vendégünknek, Karakas Jánosnak adjam meg a szót. Parancsolj, János! 

 
KARAKAS JÁNOS, az MSZP szakértője: Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. 

Sokszor elhangzott itt mint nagy gond a feketegazdaság, a szervezettség, az összefogás 
hiánya, és úgy elgondolkodtam rajta, hogy ez egy legalább 50 éves probléma. A mindenkori 
politika egyfajta ilyen vidéki szociális támogatásnak tekintette azt, hogy behunyta a szemét. 
Régebben ezt háztáji termelésnek nevezték, én emlékszem olyan példára, hogy a ’80-as évek 
második felében budapesti és Pest megyei párbizottsági határozat ellenére egy faluban, 
Szentlőrinckátán, ahol a paptól a párttitkárig mindenki fólia alatt paprikázott, nem lehetett 
megcsinálni egy holland típusú árveréses rendszert, nem voltak meg a megfelelő piaci 
viszonyok. De most piaci viszonyok vannak, és még sincs meg.  

Többször elhangzott az őstermelői rendszer bírálata, ami, azt mondom, nagyon igaz, 
bár én szívem szerint megfelelő ellenőrzöttség mellett a kertészetben és az állattenyésztés 
egy-két területén meghagynám ezt a rendszert, hiszen ez is egyfajta támogatást jelenthet - de 
ellenőrzöttséggel és szervezettséggel egybekötve. Valahol persze ki kellene szűrni azt a fajta 
nyomást, ami most sokkal nagyobb, hiszen magánkereskedelem van, ami a számla nélküli 
forgalom kapcsán előjön.  

Az elkészített anyag kapcsán három érdemi kiegészítésem lenne. Az egyik a 
szövetkezés kérdését illeti. A dísznövényesek hozták elő, de ezt én egyes más területeken, így 
az állókultúrák létesítésénél is fontosnak tartanám. A szövetkezésnél valamikor, a klasszikus 
elvek szerint kisemberek rakták össze a tőkéjüket, és hoztak létre egy versenyképes egységet 
a naggyal szemben vagy mellette. Szemléletesen mondva: ha száz ember eltelepít fejenként 
fél hektár almát, az nem piaci kategória; ha száz ember összefog, és csinál 50 hektár almát, 
abba már a fagyvédelemtől elkezdve mindent bele lehet tenni, az piaci kategória. Sajnos az 
EU-csatlakozás előtt ezeket nem csinálta meg egyik politikai párt sem, egyik kormány sem, 
sőt. Valamilyen formában én ezt egy fontos elemnek tartanám, és a gyógynövénytől kezdve 
sok helyen előjöhet ez. 

A másik ilyen, hogy a dísznövény kapcsán én kiemelném még a kertkultúrát. Ahogy 
növekszik az életszínvonal, egyre több helyen előjön a kertkultúra, egyre több kert létesül. A 
magyar kontinentális klímán előállított termékek versenyképesek itt a térségben a hollanddal 
szemben, mert lehet, hogy a holland a következő évben kipusztul. Tehát egy icipici 
félmondattal talán ezt is belevenném.  

Még egy gondolat a gyógynövény kapcsán: én régebben illó- és gyógynövény-
termesztést tanultam. Annyi illóolajat lehet már vásárolni Magyarországon, és 
Magyarországon komoly múltja volt az illóolaj-termelésnek, ez is a kertészet része volt - lásd 
levendula és egyebek -, hogy ezt a kicsi mondatot én még hozzátenném.  

Még két érdemi kiegészítés. Öntözés. Annak idején együtt ügyködtünk az Alföld 
vízhez juttatása érdekében. Kérem, előbb vagy utóbb össze kellene fognia minden politikai 
pártnak, és be kellene vallani, és ki kellene mondani, hogy elkerülhetetlen az Alföld vízhez 
juttatása - a világban egyes helyeken már félsivatagi besorolásba teszik az Alföldet -, ehhez 
viszont kell egy bizonyos fokú megerőszakolása a jelenlegi környezetvédelmi szemléletnek. 
Mire gondolok? Vagy a Tiszán vagy a Dunán egy műtárgyat kell építeni, fel kell emelni a 
vízszintet, mert ha ez nem történik meg, nem lehet eljuttatni az Alföldre a vizet. Márpedig 
hogyha van víz, az klímaalakító tényező, megemelkedhet a talajvízszinttől kezdve minden. Ez 
tehát szerintem sokkal de sokkal nagyobb érték, a jövőnek még inkább, hogyha ezt 
meghozzuk, mint amennyi környezeti kárt jelent. De ezt már most vizsgálniuk kellene az 
akadémikusoktól kezdve mindenkinek.  
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Termálvíz. A termálvíz mellett én a biomasszát is megemlíteném. Persze nem a 
szalmaerőműre gondolok, azt a szerencsi kérdést én egy szélhámosságnak tartottam, legalább 
úgy, mint a nagy erőművek fafelhasználását. Ez nem nagyságrend. Én azt mondom, hogy a 
megfogható nagyságrendű biomassza, faapríték elégetése igenis használható úgy bizonyos 
kommunális területeken, tehát iskolák, önkormányzatok ellátásában, mint ahogy kertészeti 
célra is, nem beszélve arról, hogy a hazai ipart is fel lehetne vele egy kicsit emelni, nem olyan 
nagy probléma ez. Sőt, azt mondom - és itt jön elő, valaki emlegette a villamos energiai lobbit 
-, volt tíz évvel ezelőtt egy olyan elgondolás, hogy emberi léptékű villamosenergia-előállítás, 
tehát olyan ezer-kétezer hektárról megtermelhető faapríték kapcsán, aminek a hulladékhőjére 
rá lehetett volna vagy ma is rá lehet építeni kertészetet, és ez vagy 170 pontot jelent az 
országban. Érdemes tehát ebben is gondolkodni.  

Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót kaptam.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, János, hogy elmondtad a gondolataidat. Azért annyit 

hozzá kell tennem, hogy a kertkultúráról a dísznövény vonatkozásában, emlékszem, egy 
nagyon komoly eszmecsere folyt, hogy egyáltalán a közparkokban… (Karakas János: Sajnos 
nem tudtam részt venni rajta.) …, igen, tehát erről mi tárgyaltunk, az anyagainkban benne van 
ez a kérdéskör is.  

Az öntözésről is beszéltünk, de én úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű, mondhatnám: 
stratégiai öntözési programok kérdése nem ennek az albizottságnak a feladata. Teljesen 
egyetértek veled, de nem akartuk ilyen szempontból úgymond nemhogy felhígítani az 
anyagot, hanem nem akartunk olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek nem kimondottan a mi - 
mondhatnám így - szakmai kompetenciánkhoz tartoznak. Amiket felvetettél, azokkal én 
egyetértek, de éppen azért szeretném, hogy annak a szűk mezsgyéjén maradnánk, ami a mi 
feladatunk, mert nem akarunk akkorát ölelni, hogy végül semmit se fogjunk. Éppen ezért 
gondoltuk mi azt, hogy ezekben a kérdésekben így foglalunk állást.  

Azt gondoltam, hogy a szőlőről fogsz beszélni, megmondom őszintén (Derültség.), de 
mivel van egy szőlészeti albizottság is, így… Ez csak vicc volt, elnézést!  

 
KARAKAS JÁNOS, az MSZP szakértője: Elnök úr, hadd mondjam el, hogy a 

Kertészeti albizottság megszületésében talán egy icipici dolgom nekem is volt, amikor 
szőlészként felháborodtam, hogy hogyhogy szőlészeti albizottság alakul, a szőlő a kertészet 
része - én így tanultam az egyetemen.  

 
ELNÖK: Igen, ebben is egyetértünk, de mivel a szőlészeknek, a borászoknak erős 

lobbija van, én úgy gondoltam, hogy inkább kitérünk ez elől, és megmaradunk a mi 
szakmánkban.  

(Nagy Lászlónak:) Parancsolj, te voltál az első jelentkező, Feri majd utána. A nevet és 
a titulust a jegyzőkönyvnek legyen szíves mindenki bemondani!  

 
NAGY LÁSZLÓ (Pilze-Nagy Kft.): Nagy László vagyok a kecskeméti Pilze-Nagy 

Kft.-től, és egyben a gombatagozat vezetője is vagyok. A tész-ekre röviden visszatérve: 
legalábbis a saját ágazatom kapcsán el tudom mondani, hogy - stílusosan - gomba módra 
szaporodtak a tész-ek ezelőtt öt évvel az ágazatban is. Már akkor is a gombatagozat vezetője 
voltam, és igen nagy figyelemmel kísértem ezt a folyamatot, mert engem is megkísértett 
ennek a szele, hogy nem kellene-e alakítani egy tész-t. Aztán amikor láttam, hogy olyanok 
alakítanak tész-t - ez egyébként az egész tész-mozgalomnak, úgy gondolom, egy vadhajtása -, 
akiknél pusztán az európai uniós támogatások megszerzésére volt ez kihegyezve, és sikerült is 
azokat megszerezni, ma már ezek a tész-ek mind sorban bedőltek, gyakorlatilag alig működik 
az ágazatban tész, az is csak próbálkozik egy reinkarnáció keretében, mert korábban 
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tönkrement egy tész a kezében, és most próbálkozik egy másikkal, ezért nem biztos, hogy a 
tész-mozgalomban van a hiba, hanem a megvalósításban, ahogy az itt, Magyarországon 
megvalósult.  

Továbbmenve: a versenyképesség kérdését feszegettük itt vagy feszegette az egyik 
kérdező képviselő úr. Az ágazatban most elég sokat foglalkozunk ezzel, hiszen két éve lesz 
májusban, amikor elkezdtünk felkészülni, akkor még nem erre a Kertészeti albizottságra 
gondoltunk, de végül is az akkor elindított munka talán mostanra hozta meg a papíron 
lehelyezett eredményét, és reméljük, hogy ennek aztán az ágazatban végre meg is lesz az 
eredménye. Szóval a versenyképesség fokozásában alapvető kérdésnek tartjuk a képzést, mert 
például a gombaágazat kapcsán három helyen van felsőfokú képzés, tehát főiskolai és 
egyetemi szintű képzés, de szakmunkásképzés vagy középfokú képzés nincs. Márpedig ebben 
a szakmában is az a helyzet, hogy most már nem tudorokra lenne szükség, hanem kétkezi 
munkásokra. Olyan - hogy mondjam? - torz képződmények alakultak ki ezen a területen is, 
hogy például Kecskeméten a kertészeti középiskolában, illetve szakmunkásképzőben 
környezetvédelmi szakot indítottak, és lassan mindenki környezetvédő szakra ment, a kertész 
szak meg elhalt. Amikor kijöttek hozzánk gyakorlatra, akkor igen furcsán fogták az ásót, és 
mondtam: fiam, nem így kell az ásót fogni. Azt mondta: kikérem magamnak, én 
környezetvédő vagyok. De, kérdezem én, a Greenpeace-nek kell-e ennyi? (Derültség.) Tehát 
valahol ide is kellene hogy hasson a működőképességünk. És természetesen mi lesz ezekből 
az emberekből? Árufeltöltő a TESCO-ban. Sőt olyan is volt az elmúlt években, hogy két 
éjjeliőrünk volt, és mind a kettő diplomás volt. (Ocskay Mária: Drága dolog.) Igen, igen 
drága ez a diploma.  

A szalma égetése. Ezt érintettük, de úgy gondolom, hogy ennél sokkalta súlyosabb a 
helyzet. Lengyelországból az a hír jön - többször foglalkoztunk Lengyelországgal -, hogy ott 
már betiltották a szalmaégetést az ez évben termő szalmából, hiszen oly mérvű az aszály. 
Kecskemét környékén húsvétkor általában mindig esik az eső, most is - 2 millimétert esett, és 
előtte másfél hónapig nem volt eső. Elképesztő az aszály. A repce ekkora (A kezével 
mutatja.), és virágzik.  

 
ELNÖK: Már ahol van, mert a nagy része nincs.  
 
NAGY LÁSZLÓ (Pilze-Nagy Kft.): Nagyon komolyan kellene természetesen az 

öntözés kérdésével is, és a Duna és a Tisza közötti elsivatagosodással is természetesen. Tehát 
a szalmát nagyon sürgősen elő kellene venni, hogy ne égessük el. És ugyan a Béla azt mondta, 
hogy ne osztogassam én az anyagomat - bocsánat, hogy most visszatérek (Derültség.), 
telefonon beszélgettünk -, de én készítettem egy anyagot, amelyben bemutattam a szalma 
energetikai felhasználását és a gombakomposztban való felhasználását a szalmának. (Varga 
Géza: Kérjük!) Ebben ötszörös szorzó jött ki - elnézést, hogy ellentmondok Bittsánszky 
úrnak, aki háromszorosat mondott -, tehát a fűtőértékből, amit átszámoltunk, mindent le lehet 
hívni a hálóról, a számítógépről, tehát a fűtőértéket átszámolva gázegyenértékre, és ha ezt 
adom el, ha a hőenergiát adom el a fogyasztónak, vagy ha a gombát adjuk el a fogyasztónak, a 
között ötszörös a szorzó. Szabad-e akkor elpazarolni ezt a szalmát, amiből mi ötször annyit 
tudunk kihozni? Nem beszélve arról, hogy ennek a hulladékával aztán mi fog történni. 
Tudjuk, hogy a szalma égetése során az összes szerves anyag kiég, a szervetlen sók viszont 
feldúsulnak, tehát közvetlenül nem lehet kiszórni a pernyét, mert az például iszonyatos 
szilíciumdózist tartalmaz, és lehetne tovább sorolni, míg a gombakomposzt, a letermett 
gombakomposzt viszont egy az egyben kihelyezhető. És most a csirketrágya kihelyezhető, a 
gombakomposzt nem helyezhető ki. (Derültség.) Vannak ilyen anomáliák, amelyeket, úgy 
gondolom, szintén helyre kell tenni, mert ha én a csirketrágyát kiteszem, akkor az 
állattartónak évente egyszer kell jelentenie, hogy ennyi és ennyi tonnát kihelyezett, míg a 
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gombakomposzt kihelyezése külön engedélyköteles tevékenységnek számít, és ehhez 
természetesen számtalan drága vizsgálatot kell elvégezni. Tehát torz dolgok születtek az 
elmúlt évtizedek során.  

Ökológiai termesztés. Akkor hadd dicsekedjek el vele, hogy mi Németországba 
szállítunk biolaska-alapanyagot, nem is keveset, és az olaszokat sikerült kinyomni, mert az 
olaszoké nem tudja azt a szermaradvány-mentességet, amit a miénk tud ebből a szalmából, 
bioszalmából készítve. Tehát azért próbálkozik az ágazat, ahol lehetséges, már a bióban 
megkapaszkodni, és nagyon helyesen hallottuk, hogy Németországban ma már a zöldség-
gyümölcs forgalomnak, bocsánat, az élelmiszer-forgalomnak, tehát az egészben 15 százalék a 
bio. (Közbeszólás: Nagy különbség!) Tavaly jöttünk át Németországon Svájcból, és az 
osztrák-német határ mentén betévedtünk egy kisvárosba, ahol a várostábla után egy nagy 
élelmiszer-áruház nyitott meg telis-tele bioáruval, bioélelmiszer-áruház. Egész láncok vannak 
már Németországban, erre nekünk erre tehát igenis figyelni kell, és ezt a jövőben mint piaci 
lehetőséget nyilvánvalóan ki kell használnunk.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ledó Ferenc, utána pedig Mária következik. 
 
LEDÓ FERENC (DélKerTész): A tész-ekről itt már nagyon sok szó esett. Én 

szeretném a tész-eket, a működő tész-eket megvédeni olyan szempontból, hogy azért azt 
vegyük tudomásul, hogy a tész-ek valahol gazdasági társaságok, és a versenyben ugyanúgy 
részt kell venniük, mint másoknak. Semmi gond nem lett volna itt, ha mondjuk nem azok a 
tész-ek vagy nem az a tész bukott volna be bizonyos szempontból - nem akarom ezt elemezni 
-, hanem akár egy másik nagyobb tész, akkor az nem lett volna ekkora probléma ilyen 
szempontból; azért ezt mondjuk is. A legnagyobb gond az, hogy nagyon sok tész, beleértve 
azokat is, amelyek bebuktak, a megalakuláskor csak a kereskedelem szervezésére és annak a 
logisztikai részére összpontosított, de mivel ilyenek a magyar viszonyok, tehát nem lehet 
Hollandiához vagy Spanyolországhoz hasonlítani, tudomásul kell venni, hogy itt nagyon sok 
kistermelő van, és aki a termelést nem integrálta az első pillanattól, és azon keresztül végig 
nem csinálta meg ezt a rendszert, az előbb-utóbb halálra van ítélve. Ezt tudomásul kell venni. 
Mert bárkivel versenyezünk, ugyanazt a minőséget, ugyanazt a… Nem mondhatjuk mi, hogy 
a kicsiktől meg honnan, itt egységes árualappal kell megjelenni, és aki ezt nem csinálta… A 
Mórakertnek is a 700 főre nem volt szaktanácsadója. Hogy lehet, hogy egy olyan termelést 
integrálni, ahol nincsen szaktanácsadó? Nem véletlen, hogy Bittsánszky úr is és Mártonffy úr 
is kiemelte a szaktanácsadást. Azért van arra szükség, mert ezeknek a kistermelőknek esélyük 
sincs másképp a piacon megjelenni, az integrált. Nálunk a több mint 4 milliárdos tagi 
forgalomból több mint 2 milliárd forintot az 1 meg a 4 millió meg a 100 és az 1 millió fölötti 
termelők adják össze, de el kell fogadniuk… Mondtam, hogy a legkisebb termelőnek is, van 
olyan termelőnk, aki 375 négyzetméter fólián termel, mert azt mondtam, hogy mindenkit 
befogadunk, aki termel, ha megfelel azoknak a minőségi követelményeknek, amelyeket 
előírunk; mert ha nem felel meg, akkor ne kockáztassa a többiek részét. Ez tehát egy nagyon 
fontos dolog ilyen szempontból. 

Felmerült itt a túlzott beruházás kérdése. A beruházásnál az volt a gond olyan 
szempontból, hogy tényleg erőltetett volt, hogy le kellett tenni egy üzleti tervet, és abban 
mindenki írta, hogy az idén fél milliárd, utána 1 milliárd, az ötödik évre meg azt mondta, 
hogy 5 milliárd, de ehhez nem voltak meg a feltételek. Adott esetben abban a körzetben még 
volt is annyi termelő rész, ugyanakkor az adózással meg az egyéb ilyen jellegű dolgokkal, a 
feketekereskedelemmel nem számolt igazán, vagy úgy gondolta, hogy majd arra az időre ez 
megoldódik.  
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Felmerült itt az őstermelés dolga. Nem az őstermeléssel van a probléma, hanem az 
adózási rendszerrel, az őstermelői adózási rendszerrel. Amíg ki van mondva, hogy 
20 százalék költségszámlát kell neki felmutatnia ahhoz, hogy élvezze azokat az előnyöket, 
vagy 8 millió forintnál a 60 százalékot, eleve tud csinálni egy nagymértékű feketelehetőséget, 
feketén értékesít, akkor már feketefoglalkoztatást tud végezni, mert csak feketepénzből lehet 
feketepénzt előállítani, tehát így ez megoldódik. Most is azt mondom, hogy ez nem a 
termelőnek a bűne elsősorban, mert ő csak kihasználja a lehetőségeket. Mikor halljuk a 
rádióban vagy olvassuk a sajtóban, hogy valakit elfogtak ilyenért? Nem jön ilyen információ. 
Ezeknek az ellenőrzése nem megoldott. És nem a termelőt kell ellenőrizni, hanem amikor a 
fogyasztóhoz odakerül, az áruházláncban kell ellenőrizni a nyomon követhetőséget. Ha azt 
megcsinálnák akkor - mondtam ezt a macedón káposztát is -, hogy amikor kimennek 
ellenőrizni, az áruházban megtalálják a macedón káposztát - tételezzük fel, hogy feljelentették 
-, kimennek a Jézus szíve kft.-hez, amely oda beszállította, és akkor neki igazolnia kell, hogy 
azt honnan vette. A környéken belefáradtak a saját termelőim, hogy feljelentsék ezeket a 
beszállítókat, mert kimegy az ellenőrzés, és annyira nem hülye az a kereskedő cég, lobogtatja, 
hogy vettem 50 mázsa magyar káposztát, és meg sem kérdezik tőle, hogy a raktárban miért 
van 5 kamion káposzta. Tehát amíg végig nem kísérik ezt a rendszert, addig ilyen 
szempontból nem tud meglenni.  

A másik, amit szerettem volna elmondani, a versenyképesség szempontja. Itt megint 
az a legnagyobb probléma az őstermelőnél, hogy rá van kényszerítve, hogy a jövedelmét 
eltitkolja. Egy tipikus példát mondok: engem nagyon bántott, amikor először kiírták az 
EMVA-pályázatot, és bíztam benne, hogy a termelőim, a jobbak majd fejlődnek, és azt 
monda: figyelj ide, a pénzem is megvan rá, minden, de én is, a feleségem is, mindenki 
minimálbéren van bejelentve, elhordom a piacra az egy részét; ott van a szalmazsákban az 
50 millió forint, amit be kellene tenni, de azt én beteszem, akkor azon nyomban megjelenik az 
APEH, és megkérdezi, hogy az honnan van. És emiatt az egész rendszer gátolja a 
fejlődésüket. Amikor meg kinn vagyunk Nyugaton, akkor meg látjuk ezeket a rendszereket. 
Tehát nem az adóterheket kell növelni, hanem egy olyan rendszert kell csinálni… Azzal 
szoktam példálózni, hogy Amerikában az egyik legsúlyosabb bűn az adócsalás, és nem 
véletlen, hogy olyan alacsonyak ott az adók. Biztos, hogy ha mindenki hozzájárulna a maga 
részével, akkor ez kevesebb lenne - de nem akarok ennyire elmenni.  

Az ellenőrzésekkel kapcsolatban azt mondom, hogy én bevállaltam ezt - mivel a tész-
ek közül a legnagyobb támogatást kapjuk, nekünk a legnagyobb a tagi forgalmunk -, hogy 
ennyi ellenőrzést kapunk, és hozzáteszem, hogy ebből borzasztó sokat tanulunk. Emiatt az 
informatikai hátterünket olyan fejlesztéseknek vetettük alá, hogy gombnyomásra mindent 
meg tudjuk mutatni, úgyhogy ennek is megvannak a maga előnyei. Elemzéseket végzünk, 
hogy ha valami kijön, azt hogy tudjuk kijavítani. Lekopogom, hogy tavaly is gyakorlatilag 
10 ezer forint büntetést fizettünk a 42 ellenőrzés után - úgy gondolom, ez aránylag egy jó 
szám ilyen szempontból -, de biztos, hogy ezen változtatni kell, mert amikor kijönnek 
hozzám, mondom: a múlt héten voltatok itt, miért jöttetek megint? Erre azt mondják, hogy 
nem ide készültünk, de esett az eső, és akkor nem megyünk ki területre (Derültség.), ti a 
köves út mellett vagytok, bejöttünk. De, mondom, miért nem mentek oda szembe? Nézik, azt 
mondják: helyrajzilag az hozzánk be sincs jelentve mint telephely. Itt kezdődnek a problémák. 
Amikor én mondtam nekik, hogy végeznek egy ellenőrzést, a múltkor a termékdíj-
ellenőrzésnél kiszámoltam a kollégáimnak, hogy amit ők elvégeztek, körülbelül olyan 
100 órát foglalkoztak ezzel a témával, végül nem találtak semmit, mondom, ha ebben a 100 
órában a határon meg az egyéb belső ellenőrzésekben megállítottatok volna kocsikat, akkor 
biztos, hogy ennél sokkal többet hoztatok volna ilyen szempontból. Most is azt mondom, 
hogy szükségesek ezek a dolgok.  
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Én abban egyébként nem hiszek, hogy az importtermékek behozását meg tudjuk 
akadályozni, de amit velünk megcsinál mondjuk Németország vagy Ausztria, amikor 
kivisszük a termékünket, azt a szigorú nyomon követést, a minőségbiztosítástól kezdve a 
kutyafüléig, miért nem merjük azt mi megcsinálni, amikor befelé jön egy termék? És nálunk 
is az legyen, hogy ha azoknak a feltételeknek megfelel valami, akkor be tud jönni. Ezzel nincs 
ilyen szempontból gond. A termelőimnek is mindig elmondtam, hogy a technológiai 
fejlesztések, az ehhez kapcsolódó kutatás, szaktanácsadás, minden kapcsán a 24. órában 
vagyunk, mert azt azért tudomásul kell venni, hogy ha Marokkóban azt a paprikát azon az 
áron előállítják, és - tételezzük fel! - megfelelnek azoknak a követelményeknek, és olcsóbban 
állítják elő, mint mi…, illetve most rossz példát mondtam, mert egy uniós országot kellett 
volna mondanom, mondjuk Spanyolországot, attól a pillanattól kezdve az Unióban vagyunk, 
nem mondhatjuk, hogy az nem jöhet be. Igen, nekünk úgy kell termelnünk, úgy kell a 
programjainkat megcsinálni, hogy azokra a részpiacokra azokat a prémiumtermékeket kell 
megtermelni, de mi Spanyolországgal soha nem fogunk tudni versenyezni, ahol mondjuk a 
hajtatott felület közel 40 ezer hektár, mi meg már a 4 ezer hektárt se érjük el, tehát azzal nem 
tudunk a nemzetközi piacon versenyezni. Azt kell elérnünk, hogy legalább olyan szinten és 
olyan hatékonysággal termeljünk, hogy a Spanyolországból bejött áru árával plusz a 
fuvarköltséggel mi versenyképesek legyünk az adott időszakban minden terméknél. Ha ezt el 
tudjuk érni, akkor talpon tudunk maradni, ha nem, nem. Ezért szükséges minden ilyen jellegű 
segítség, és természetesen a kormányzatnak a piacvédelmi meg egyéb intézkedései. Meg kell 
találni azokat a dolgokat - ebben mi borzasztóan tudunk súgni -, hogy melyek azok a 
feltételek, amelyeket tőlünk megkövetelnek, amikor mi viszünk ki valamit. Akkor visszafelé 
is meg kell csinálni ugyanezt a rendszert! Én úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen előre 
kell lépni.  

Ami tehát a legfontosabb, hogy szaktanácsadás, a termelés integrálása, mert ha ezt 
nem végezzük el, akkor gyakorlatilag biztos, hogy nem tudunk megmaradni. Ilyen 
szempontból úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen nagyot kellene előrelépni. A 
kereskedelmi regisztráció kapcsán pedig megcsináltuk a törvényt, meg is van - igazán 
ellenőrzi azt valaki? Senki. Tehát maradjunk abban, hogy nincs igazán ellenőrzés. Mi 
felvetettük az importtermékeknél, hogy amelyek cég, kereskedelmi cég regisztrálva van, adott 
szituációban havonta jelentse le, hogy mit hozott be, legalább papíron meglegyen, annak 
nyoma legyen, és ha bármikor, bármilyen ellenőrzésen megbukik, akkor vissza lehet keresni. 
Ez semmi többet sem jelent, mert a számítógépén úgyis fenn van, hogy mit hozott be, mit vitt 
ki, azt le kell neki jelenteni - ettől a pillanattól kezdve ötször meggondolja, hogy azt hogyan 
tudja eltitkolni. Akkor nem meri magyar áruként eladni a terméket, mert hátha egyszer valaki 
olyan kukacos ellenőr jön, hogy végigkíséri az utat. (Ocskay Mária: Meg volumenben sem.) 
Meg volumenben sem. Ebben borzasztó tartalékok vannak, és én azt mondom, hogy a termelő 
is, a tész-ek is meg mindenki hibás bizonyos szempontból, de alkalmazkodni kell ehhez a 
gazdasági környezethez, amiben élünk, mert ha ahhoz nem alkalmazkodunk, akkor gond lesz.  

Még egy dolgot szeretnék elmondani: hogy a helyi értékesítést én egy kicsit másképp 
értelmezem, mint itt a képviselő úr meg Bittsánszky úr. A helyi értékesítésnek két módozata 
van: az egyik, aki kiül a bolt elé, meg elviszi a helyi piacra, ez a Mariska néni meg a Pista 
bácsi; a másik az olyan termelő, aki ugyan még nem igazi árutermelő, de a piacon azt az árut 
már nem tudja eladni, akinek két lehetősége van: vagy csatlakozik egy ott lévő tész-hez vagy 
felvásárlóhoz, amiben megbízik, vagy van a másik lehetőség, hogy a helyi boltok, üzletek, 
közintézmények felé próbál beszállítani. Itt is el kell azon gondolkodni, hogy egy 
közintézmény vagy egy bolt nem fogja csak úgy fogadni ezeknek a termelőknek az áruját egy 
idő után, hanem ott is valamilyen összefogás kell, egy gyűjtőnek, egynek kell bevinnie. 
Valaki le fogja adni heti jelentésben, hogy kérek ennyi krumplit, annyi akármit, és azt 
valakinek integrálnia kell szintén azokkal a kistermelőkkel, és össze kell gyűjteni, ez így fog 
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működni. Tehát akár bolt szempontjából, akár közintézmény szempontjából ennek van 
lehetősége, mert én is azt mondom, hogy az áruházlánc vagy az ott lévő láncok és az üzletek, 
nagyobb boltok biztosan központosított beszerzést csinálnak, mert nekik kvázi az éri meg, de 
az ilyen kisebb boltoknak, közintézményeknek biztosan előnyt jelentene gyakorlatilag, 
hogyha ez szervezett formában menne. És ezt is ki kell találni, hogy ezeket a rendszereket és 
akik ezeket az integrációkat felvállalják, hogyan lehet támogatni, mert azt ne gondolja senki 
sem, hogy majd saját magától mindenki odamegy, és reggel, mit tudom én, 7 órától 11-ig 
viszi a krumplit, és sorban állnak, hogy leadják a különböző termékeket - ez így nem fog 
menni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Ledó Ferencnek…. (Varga Géza: Csak egy nagyon rövid 

reakció!) De csak egy nagyon rövid! (Derültség.)  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Remélem, nem értette félre, hogy én így gondolom! Én 

éppen azt mondtam - és itt jött a provokáció -, hogy ezt a települési szövetkezetek csinálják. 
Én a tész-ekben is hiszek, de hogyha egy többszintű szövetkezés valósul meg. Tehát ezeket a 
kicsiket, aki már több, mint a Mari néni a három szál sárgarépájával, gyűjtse össze a települési 
szövetkezet, és a települési szövetkezet legyen kapcsolatban a következő szintekkel, a tész-
ekkel.  

 
ELNÖK: (Ocskay Mária jelzésére:) Marika, parancsoljon! 
 
OCSKAY MÁRIA (Dísznövény Szövetség és Terméktanács): Egy, illetve két mondat. 

Egy korrekciót szeretnék tenni, mert valószínűleg elírás van itt: nem 1750, hanem 2000 a 
dísznövényterület… (Dr. Mártonffy Béla: A ti anyagotokban volt! - Közbeszólások.) Csak a 
faiskola 2300 négyzetméter, plusz a… (Közbeszólások.) Hektár, bocsánat!  

A másik, hogy véletlenül így került be, hogy kamarai tagság. Mi a kötelező 
regisztrációt erősítjük, pont azért, hogy egyéni, családi, őstermelő, tehát valaki, aki ezzel a 
szakmával foglalkozik, tartozzon valahova, és igenis mondja meg, hogy mit csinál, ha 
abbahagyta, mikor hagyta abba, mert e nélkül ez biztosan borzasztó.  

A következő, hogy a János anyagában felmerül a szakmunkáshiány. Én azt gondolom, 
sajnos ki kell mondanom, hogy nemcsak szakmunkást, hanem gyakorlati tudással és 
tapasztalattal rendelkező kertészmérnököket sem igen találunk a mi szakmánkban, és 
mindenképpen a felső és alsó szakot, sőt azt kell mondjam, hogy még a szakmunkásképző 
intézmények gyakorlati oktatása sokkal jobb a felsőoktatásnál, ez a gyakorlati szakoktatás, 
igen-igen fontos.  

A következő a kutatás-fejlesztés, a kutatási vonal, hogy alkalmazott kutatás kell a 
kutatóintézeteknél. Nyilván borzasztó fontos ez a terület, de az alkalmazott kutatás. Tehát ne 
kutatgassunk összevissza, hanem azt kutassuk, aminek konkrét gyakorlati haszna és feladata 
van! Eltöltöttünk egy fél napot a wageningeni egyetemen, és azt gondolom, sajnos fényévre 
van, de még mindig nem késő, és nagyon-nagyon sok akár a biológiai növényvédelem, egy 
csomó olyan terület van, és főleg a kinn már létező technológiák, új technológiák hazai 
kipróbálása, adaptálása borzasztó fontos lenne, és erre többet kellene áldozni. Elmondok egy 
aranyos történetet a feketekereskedelemmel, s a többivel kapcsolatban, ami a piacon történt: 
megállítottak, és azt mondták, hogy te, Marika, ha ennyi számlát kell írnunk, akkor mi ebbe 
belehalunk. Úgyhogy ez a számlaírás… Tehát nem az ellenőrzésről van szó, nemcsak arról, 
hanem gyakorlatilag főleg a termelőket mindenféleképpen segíteni kell valamilyen formában. 
Most is meg a múltkori találkozón is többször elhangzott, hogy a virágpiac igen kemény 
VPOP-ellenőrzéseknek van és volt kitéve, főleg volt, és nagyon szomorú, de a kereskedelem 
áttevődött a környező helységekre, és gyakorlatilag borzasztóan megcsappant a legális 
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kereskedelem, és végül is tényleg nem biztos, hogy a nagybani piacokon, hanem a határokon 
vagy úton-útfélen kellene ellenőrizni.  

Egy más jellegű mondat a marketingről, hogy mi is részesüljünk a marketingből. Az 
asztalon lévő orchidea az Orchidea Társaság elnökének a meghívója a holnap a SYMA 
Csarnokban megnyíló XV. Európai Orchidea Konferenciára. Igen keményen, önerőből, nem 
is akarom elmondani, hogy hogyan sikerült ezt létrehozni, és remélem, hogy sikeresen össze 
tudjuk hozni. Brazíliából, Argentínából, Tajvanról, rengetegen jönnek, és ez egy háromnapos 
konferencia lesz. Három vagy négy tiszteletjegyem is van, amit oda tudok adni, de ha bárki 
szeretne jelentkezni vagy eljönni, az hivatkozhat a Dísznövény Szövetségre, és mi ingyen 
meghívjuk, a mi meghívottunk.  

Köszönöm, ennyi.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Czirbus Zoltán jelzésére:) Tessék! 
 
CZIRBUS ZOLTÁN (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács): Czirbus Zoltán 

vagyok a Gyógynövény Szövetség és Terméktanácstól. Egy-két megjegyzésem lenne. 
Hátulról kezdeném. Valóban, az illóolaj kimaradt. Azt gondolom, a múltkori prezentációba 
belekerült, ez valóban egy fontos intermedier terméke a gyógynövény-feldolgozásnak.  

A másik, ami itt előtérbe került, az a növényvédő szereknek az engedélyeztetése kis 
parcellákban. Valóban, az egy nonszensz, hogy egy adott hatóanyagot, illetve egy adott 
készítményt például Németországban elfogadnak kamillakultúrára, és ha az illető itt, 
Magyarországon szeretne kamillavetőmagot előállítani, a saját készítményét egyszerűen nem 
tudja felhasználni, és a fejét fogja, hogy hogyan van ez Magyarországon. Ennek a megoldása 
rendkívül fontos feladat lenne. Ugyanez vonatkozik a kakukkfűre, illetve az egyéb kis 
kultúrás gyógynövényekre is, azt gondolom, a kertészeti ágazatra is.  

Előtérbe került itt az ökológiai gazdálkodás. Megjegyzem, a szakdolgozatomat én is 
abból írtam annak idején, a biotermékek marketingjéből, illetve a gyógynövényekből. A 
vadon termő gyógynövényeknek körülbelül a 70 százaléka tulajdonképpen a megfelelő 
minősítés, illetve papírmunka prezentálása után minden további nélkül bio származású 
gyógynövénynek minősíthető. Természetesen nagyon fontos az, hogy ki állja az ehhez 
kapcsolódó költségeket, egyrészt az auditálás költségeit, illetve a különböző 
gyógynövénytételek bevizsgálási költségeit. Ha ebben lehetne valamilyen támogatás a 
különböző szervezetek részére, akkor lehet, hogy egyszerűbb lenne a biotermékek kapcsán az 
exportárualap ellátása. Megjegyzem: az, hogy Magyarországon a vadon termő 
gyógynövények bio vagy konvencionális minőségben vannak-e jelen, igazán sok pluszt nem 
hordoz, árban sem, és azt gondolom, hogy a két termék minőségileg egy és ugyanaz, a 
mögötte lévő papírmunka az, ami tulajdonképpen megkülönbözteti a biót a konvencionálistól.  

Még egy dolog van, ami Mártonffy úrnak az első szava volt, az értékteremtés, de nem 
beszéltünk az innováció fontosságáról. Én azt gondolom, hogy a gyógynövény lehet egy 
olyan potenciális ágazat, természetesen az egyéb kertészeti kultúrák is lehetőséget adnak az 
innovációra, de a gyógynövény ágazat a termékei révén egy olyan innovatív termékpalettát 
tudna kínálni a fogyasztóknak, ha megfelelő jogszabályi környezetet adaptálnánk, és 
alkalmassá tennénk, hogy azt a régi gyógynövénymennyiséget, ami a ’90-es évekre jellemző 
volt, ha nem is teljes egészében, de azért megközelítőleg újra el tudnánk érni.  

Nagyjából ez az, amit felírtam, ennyit szerettem volna elmondani, és megköszönöm 
Mártonffy úrék értékes prezentációját, ami megfelelő muníció, és azt gondolom, tényleg 
sikeres és - bízunk benne, hogy - hatékony is lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem maradt más hátra, mint hogy a minisztérium 

képviselőinek adjam meg a szót, ha nem is zárszóra, de véleménynyilvánításra.  
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DR. TÓTH ATTILA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Tóth Attila, az agrárpiaci főosztály vezetője vagyok. Először is szeretném megköszönni a 
Kertészeti albizottság munkáját és azt a sok nagyon hasznos, nagyon értékes inputot, amit a 
Vidékfejlesztési Minisztériumnak eddig adott. Azt hiszem, nyugodtan nevezhetem 
példaértékűnek, csakúgy mint a Kertészeti Tanács által készített anyagot, ezt a prezentációt és 
ezeket a javaslatokat.  

Az anyaghoz kapcsolódóan, különösen az intézkedésekkel kapcsolatban szeretnék 
egy-két kiegészítést tenni, és azért nem megyek bele általános jelleggel és megközelítési 
szempontok szerint az anyagba, mert azt is el szeretném mondani, hogy azt hiszem, hogy 
ágazati szinten az is példaértékű, és az is kiemelkedően jó, ahogy a minisztérium együtt tud 
működni az ágazat képviselőivel, különösen a FruitVeB-bel. Az együttműködésünk 
mostanában odáig jutott, hogy nagyon előrehaladott állapotba kerültünk egy ágazati stratégia 
megalkotása irányába.  

Az anyagot tekintve elsőként talán a termálvíz témaköréhez szólnék hozzá. Egyetértek 
az előttem szólókkal, és az agrárpiaci főosztályon most már lassan nemcsak piaci szakértők 
leszünk, hanem termálvízszakértők is. (Derültség.) Elkészült egy kormányhatározat, 
amelynek az alapján most már elkészültek azok az elsődleges jogszabályok, mind a 
kormányrendelet, mind a törvénytervezetek, amellyel ezt a moratóriumot, amiről szó van, 
meg tudjuk adni. Azt is elmondanám, hogy ez csak a munka első része, ez most van, ha jól 
tudom, ha jól emlékszem, közigazgatási egyeztetés alatt, de a kormányhatározat második 
része arról szól, hogy koncepcionálisan át kell tekinteni, hogy a termálvíz-hasznosítást 
különösen az Alföldön, a kertészeti ágazatban hogyan tudjuk úgy megoldani, hogy az 
lehetőség szerint ne sújtsa, hanem előnyben részesítse a termelőket, és hogyan tudunk 
alternatívákat találni a visszasajtolásra. Ezzel kapcsolatban a jelent állás szerint úgy 
gondolom, hogy valószínűleg az év második felére várható egy koncepcionális anyag, amely 
a jövőbe mutató, amely hosszabb távon szeretne megoldást találni, mert most ideiglenes 
jelleggel rendezni fogjuk a moratórium kérdését.  

Forgóeszköz-finanszírozás és az agrárbank témakörben azt szeretném elmondani, 
hogy azt hiszem, a kormányzat eddigi munkája azt támasztotta alá, hogy a forgóeszköz-
finanszírozást nemcsak a kertészeti ágazatban, de minden más ágazatban is egy kiemelt 
fontosságú dolognak tartjuk, és valóban érdemes elgondolkodni azon, hogy egy tész-
specifikus forgóeszköz-hitelkonstrukciót a továbbiakban is megcsináljunk, és ha lehet, 
tökéletesítsük is. Az agrárbank létrehozása jelen pillanatban az asztalon van, bővebbet 
egyelőre nem tudok mondani róla, de komolyan foglalkozunk vele.  

A fordított áfa kérdésével kapcsolatban talán annyit, hogy felmerült, és beszéltünk is 
róla, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatban érdemes lenne a fordított áfát bevezetni. Jelen 
pillanatban ott tartunk, hogy a gabona- és olajosmag-ágazatra kértük, igényeltük a fordított 
áfa bevezetését, informális csatornákon azonban az jött vissza Brüsszelből, hogy a zöldség-
gyümölcs ágazatnál ez igen nehezen lenne védhető. Jelen pillanatban erre tehát viszonylag 
kevés esélyt látok.  

A kis kultúrák szereinek engedélyezésével kapcsolatban - teljesen egyetértve az 
előttem szólókkal - csak egy analógiát hadd mondjak! A Monsanto 810-es kukoricafajta több 
EU-s országban engedélyezett, mi mégsem szeretnénk, ha engedélyezett lenne 
Magyarországon. Tudom, hogy nem ugyanaz a téma, de az analógia talán egy picit 
megvilágíthatja azt, hogy miért is lehet értelme szerek engedélyeztetésének Magyarországon.  

Marketing. Valóban egy nagyon fontos dolog a marketing, és valóban nagyon fontos, 
hogy egy ágazatra elkülönített marketingkeretek legyenek. Három héttel ezelőtt voltam egy 
európai uniós marketingkonferencián, ahol volt szerencsém meghallgatni az ír 
marketingügynökség előadását, amelynek során tájékoztatott bennünket az úriember, hogy 
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15 milliárd forintnyi éves marketingkeretük van a teljes mezőgazdasági marketingre. Jelen 
pillanatban nekünk az AMC marketingkerete 1 milliárd forint, ebből kell a teljes külpiaci, 
belpiaci marketinget és az összes ágazat marketingjét megoldani. Tehát én ezt nagyon 
szeretném, de nem biztos, hogy meg tudom ígérni. Ezzel szemben van egy nagyon jó 
lehetőség, amiről mi már egyébként Mártonffy úrékkal többször is beszéltünk: egy európai 
uniós támogatási konstrukció, amelyet pontosan ezekre a fajta marketingtevékenységekre, 
amelyek ebben az anyagban szerepelnek, nagyon jól lehet alkalmazni, és azt hiszem, hogy a 
FruitVeB mint szakmaközi szervezet alkalmas is lehet arra, hogy nagyon hatékony 1-2-3 éves 
programokat megvalósítson ebből az 50 százalékos társfinanszírozott pénzből.  

Az ellenőrzésekkel kapcsolatban: hozzánk is nagyon sok panasz érkezik, és azt 
hiszem, hogy egy részük érthető is, azonban azt is el kell mondanom - anélkül, hogy az a vád 
érne, hogy én a NAV-ot védem -, hogy a közelmúltban lefolytattunk egy egyeztetést a NAV-
val azzal kapcsolatban, hogy tisztán lássunk, hogy a tész-eket milyen terhek és túlzott 
ellenőrzések érik. Egy dolgot szeretnék csak megemlíteni, az úgynevezett utóellenőrzést, ami 
talán a legmegterhelőbb ellenőrzésfajta, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy már kifizetett 
európai uniós támogatásokat a NAV újra ellenőriz, ami nagyon sokszor akár egy egyéves 
folyamatos ellenőrzést is jelenthet. A tész-ek elég nagy százalékkal bele tudnak kerülni ebbe 
az ellenőrzésbe, pontosan a támogatás mértéke miatt, és a NAV-nak, bár megpróbálkoztunk 
vele, sajnos európai uniós jogszabályi kötelezettsége van az ellenőrzésre, és a 
kockázatértékelési szempontokat is európai uniós jogszabályok határozzák meg. Ezért a tész-
ek igen nagy valószínűséggel beleesnek ebbe az ellenőrzésbe. Bizonyos részükkel tehát nem 
lehet mit csinálni. Itt a probléma valószínűleg azzal van, hogy a legálisan működő cégeket, 
vállalkozásokat, szövetkezeteket viszonylag könnyen meg lehet fogni, és ellenőrizni, a 
feketegazdaságot már nehezebben. Folyamatban van egy olyan adatbázis kialakítása a 
minisztérium háttérintézményeinél, amely valamilyen szinten átjárható lesz a NAV-val, 
átjárhatóvá teszi az MgSZH, most már MÉBIH és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal adatbázisait, és reményeink szerin ez az egységes törzsadatbázison alapuló 
adatbázisrendszer alkalmasabbá teszi az ellenőrzéseket arra, hogy tényleg a rosszat szúrják ki, 
és ne feltétlenül a jót.  

Még a termálvizet jelöltem be magamnak, de a termálvízről már beszéltem, úgyhogy 
tényleg csak azt szeretném megerősíteni, hogy ez az anyag igenis használható, nagyon 
aktuális, különös tekintettel arra, hogy - ahogyan említettem - egy ágazati jellegű stratégiai 
anyag is folyamatban van. És különösen azért is aktuális, mert azért hamarosan arra is 
gondolnunk kell, hogy megindul az új tervezési folyamat, sőt gyakorlatilag már meg is indult 
a vidékfejlesztési program vonatkozásában, és hogyha ágazati szinten van egy olyan stratégiai 
anyagunk, amely világosan bemutatja az irányt előre, akkor, azt hiszem, ezzel a 
vidékfejlesztési tervezők munkáját is jelentősen megkönnyítjük. Köszönöm szépen, ennyit 
szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető úr gondolatait.  
Azt gondolom, hogy most már eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy az a néhány 

gondolat, amely itt felvetődött…, habár én megpróbáltam ennek utánanézni, azért a 
szakmunkásképzés is benne van az anyagban, tehát minden megtalálható benne, csak talán 
nem olyan hangsúllyal, mint ahogy bármelyikünk szívéből jön, és fontosnak tartja. Én tehát 
azt hiszem, hogy nem kell ezt az anyagot emiatt már úgymond újraírni és újragondolni, mert 
szerintem benne van minden, csak nem biztos, hogy a szakemberképzés, a szakmunkásképzés 
pont a dísznövényágazatnál, hanem egy másiknál, ami ugyanúgy teljes kertészeti volumenben 
értékelhető. Ettől eltekintve mindenkinek megköszönöm az értékes hozzászólását, javító 
szándékú gondolatait, észrevételeit, és nekem az a javaslatom - ezt képviselőtársaimnak 
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mondom -, hogy ezt az anyagot közösen juttassuk el a titkárságon keresztül a Vidékfejlesztési 
Minisztériumba mint a Kertészeti albizottság javaslatát, amennyiben ezzel egyetértenek.  

Én úgy gondolom, hogy azok a megjegyzések, amelyeket az albizottság kapott itt a 
munkájára, olyan szép jelzőket kaptak, mint hogy mérföldkő, mi szeretnénk akkor ezek 
alapján folytatni, azzal a bizonyos feketekereskedelemmel - és itt már tovább is lépek a 
gondolatban -, amelyről itt ma rendkívül sok szó esett. Hogy mit fogunk tudni vele kezdeni, 
azt illetően még vannak kétségeim, de egy kis időt, egy kis átgondolást kérek mindenki 
részéről, és akkor lehet, hogy ha nem is pont ugyanezzel a körrel, ezzel a szakmai körrel, de a 
megoldás érdekében azon leszünk, hogy a kérdésben legjobban érintettek - természetesen 
gondolok itt a NAV-tól kezdve nagyon sok egyéb olyan intézményre, szervezetre - 
véleményét kikérnénk arról, hogy hogyan lehet ezt úgymond megoldani. Nem hiszem, hogy 
ezt mi fogjuk teljes mértékben megoldani, tehát ennyire naiv nem vagyok, és nem gondolom 
ezt, de szeretnénk ehhez hozzájárulni, és a szakemberek, a szakértők, az ágazati szereplők 
véleményét kikérve, azzal alátámasztva, úgy gondolom, azt a programot is meg tudjuk 
alkotni.  

Még egyszer megköszönöm képviselőtársaimnak, szakértőinknek, a FruitVeB-nek, a 
Kertészeti Tanácsnak, minden egyes munkatársának és vezetőjének a munkát, természetesen a 
minisztérium részéről is köszönöm a hozzáállást akár a miniszter úrral, akár az államtitkár 
úrral vagy a főosztályvezető úrral való találkozás során történő bátorítást, ami a munkánkat 
segítette. Köszönöm szépen, és azt javaslom, hogy… (Varga Géza: Egyebek! Egyebek!) …azt 
javaslom, hogy ezt a témát lezárva, még mielőtt elcsomagolnának, az egyebek napirendi pont 
keretében Varga Géza képviselő úr az általa felvetett témát vázolja a bizottság előtt.  

 

Egyebek 

VARGA GÉZA (Jobbik): Igazán nem önző szándékkal, hanem az önök kollégája, dr. 
Lantos Ferenc juttatta el hozzám ezt a javaslatát, és amennyiben a FruitVeB és a jelen lévő 
szakértőink egyetértenek vele, akkor én azt szeretném kérni, hogy ezt csatoljuk ahhoz az 
anyaghoz, amelyet az albizottság továbbítani fog a kormány felé. Mindenki megkapta ezt a 
levelet, azt hiszem, azért kell csak felolvasnom, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön… 

 
ELNÖK: Nem, azt mellékelni lehet.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Akkor ezt odaadom mellé, mert szeretném, hogy ez a 

jegyzőkönyv része legyen, de ezért nem olvasnám fel. A lényeg az, azt gondolom, hogy ebbe 
az irányba, erről a bizonyos piacvédelemről meg a Kárpát-medence speciális klímájáról olyan 
sokat beszélünk, hogy ez egy ilyen pilotprojektje, egy zászlóshajója lehetne egy kísérletnek 
arra, hogy ha ennyire ki tudjuk mutatni valamiről, hogy más az itt termett fűszerpaprikának a 
színezőanyag-koncentrátuma ASTA-ban kifejezve, hogyha keresztül tudnánk vinni, hogy ez 
egy minősítési lépcső legyen, és dönthessen úgy a kormány, hogy ez alatt, köszönjük, nem 
kérjük, vagy az nem paprika, vagy az egy más paprika, vagy ez hungarikumpaprika, vagy 
teljesen mindegy, de valahogy meg tudnánk különböztetni. Én tehát azt gondolom, hogy 
semmilyen más magyar zöldség, gyümölcs termékkel nem kezdhetnénk ezt a folyamatot 
olyan siker reményében, mint a paprika kérdését. Úgyhogy én ezt szeretném.  

Lantos úr nem tudott eljönni, ő szerette volna ezt itt elmondani, én lényegében csak őt 
képviselem, de teljesen egyetértek a véleményével. Úgyhogy a konkrét javaslatom, illetve 
kérdésem az elnök úrhoz az volna, hogy egyet tudunk-e ezzel érteni, és csatolhatnánk-e ezt az 
anyaghoz… 

 
ELNÖK: Szeretnék reagálni a képviselő úr által elmondottakra. 
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VARGA GÉZA (Jobbik): …, és akkor ebből mindannyiunknak haszna lenne abból, 

hogy a kormány vállalná, hogy akkor megvizsgálná annak a lehetőségét, hogy ily módon 
hogyan lehet valamilyen kis piacvédelmet biztosítani a magyar zöldség és gyümölcs számára. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Értem a szándékát, meg hogyha 

nagyon lokálpatrióta lennék, azonnal magamévá is tenném mindjárt szentesi bélyegzéssel és 
aláírással, de nem élek ezzel a lehetőséggel, már csak azért sem, mert végiggondolva azt 
hiszem, nem lenne szerencsés, hogyha a Kertészeti albizottságnak a stratégiához készült 
javaslatai abszolút konkrétumra, speciálisan egy-egy növényre kitérnének ilyen értelemben. 
Nekem az lenne a javaslatom - nagyon sokra értékelem, és ismerem is ezt a témát -, hogy egy 
következő albizottsági ülésre gyűjtsük össze azokat a legfontosabb ilyen irányú témákat. 
Biztos, hogy a többi ágazatban is van ilyen jellegű probléma, a szaporító anyagok, a fajták 
vonatkozásában, és ezeket egy csokorban, ennek a logikája alapján nyújtsuk át a 
szakminisztériumnak nem csak mint véleményt, és a rendeletalkotónak. Azt javaslom, hogy 
ezt így oldjuk meg, mert akkor az egy következő albizottsági témánk is lehetne egyben, illetve 
akkor össze tudnánk szedni vagy megpróbálnánk ezt egy csokorba összeszedni. (Karakas 
János jelzésére:) Mondjad, János! 

 
KARAKAS JÁNOS, az MSZP szakértője: Ezt pillanatok alatt meg lehet oldani: a 

termékleírásba be kell venni, hogy csak az a kalocsai paprika, meg csak az a szegedi paprika - 
erre megvan a lehetőség -, mert amikor volt a magyarpaprika-hamisítási botrány, akkor is az 
volt gyakorlatilag, hogy a kalocsait a megadott településeken lehet termelni, a szegedit a 
megadott településeken, és mind a kettőre be lehet ezt venni a termékleírásba.  

 
ELNÖK: Bocsánat, nekem az a problémám, hogy ugyanebben a pillanatban előjön a 

makói hagyma, a mit tudom én milyen spárga és a szentesi fehérpaprika. Tehát ez ennél 
sokkal több, mint hogy most kiragadjuk - egyetértve az előterjesztővel - a fűszerpaprika 
kérdését. Nekem az a javaslatom, bár ezek egy kicsit átbuknak majd a hungarikum termékek 
felé is, ami egy külön történet, amibe én nem akarok belemenni, mert azt vigye a Hungarikum 
Bizottság és a többi, de én azt mondom, hogy ami a kertészeti ágazathoz tartozó ilyen 
speciális esetet tartalmazó kérdést vet fel, azt egy következő bizottsági ülésen foglaljuk össze, 
írjuk le, akár tegyük ezt az anyagot így, már elfogadva is, és akkor szerintem megint egy 
olyan témakört bontottunk ki, bontunk ki, amire szüksége van az ágazatnak. Teljesen értem, 
amit mondasz, csak én azt szeretném, ha ez egy konkrét csokorban menne át. Akár a 
gombatermesztésben, akár a dísznövénytermesztésben is vannak ilyen, ugyanilyen kérdések. 
Attól tartok, hogy ezt most mellékletként odacsatoljuk, és akkor ott van egy melléklet.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Próbálom úgy értelmezni ezt, hogy ez nem a szokásos 

kormánypárti vélemény, amellyel az ellenzék… 
 
ELNÖK: Nem, nem.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó. Én is hangsúlyoztam, hogy nekem nem kedvesebb ez 

sem, mint hogyha egy gombánk van, vagy a makói hagyma, vagy bármi. Én azért gondoltam 
azt, hogy mégis van értelme ennek a felvetésnek, mert ez annyira nyilvánvaló, hogy ennyire 
nyilvánvaló különbséget nem fogunk találni sem a makói hagyma és egy - nem tudom - 
francia hagyma között, sem sok más között. Ez tehát annyira nyilvánvaló, hogy ezt esetleg 
mint egy modellt, mint egy pilotprojektet vagy mint egy zászlóshajót - ezt a szót használtam - 
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lehetne értelmezni, nem adva ennek semmilyen prioritást, hanem ennek az uszályában sokkal 
könnyebben tudnánk menni. És azt gondolom, hogy ha egy csokorba összeszedünk 15 féle 
dolgot, akkor azzal sokkal nehezebben fogunk előremenni, mert az akkor differenciált, az 
egyiknél az egyik szempont a fontos, a másinál a másik. Viszont hogyha így, eggyel 
keresztülmennénk - és akkor a nevét felejtsük el, én nem a szegedi vagy a kalocsai paprika 
mellett akartam most lobbizni, hanem azt gondolom, hogy ennyire nyilvánvalóan más értékei 
nincsenek az egyéb zöldségeknek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Azt én ilyen határozottan nem tudnám megmondani ennél az asztalnál - és 

most nem kívánok vitát gerjeszteni -, hogy van-e ilyen határozott érték vagy nincs. Nekem 
még egyszer az lenne a javaslatom, képviselő úr, hogy a következő bizottsági ülésen 
tárgyaljuk meg, nemcsak ezt, hanem ezt az egész anyagot. (Varga Géza: Jó.) Én ezt nem 
elutasítani akarom, nem kormánypártiról és ellenzékiről van szó, eddig ennél az asztalnál ez 
nem fordult elő, vagyis próbáltuk minél kevésbé idehozni a politikát, most is ragaszkodom 
hozzá, hogy minél kevesebb politika legyen ennél az asztalnál. Itt most megpróbáltunk a 
szakmáról beszélni, a szakmának akarunk mi politikusok segíteni, én úgy gondolom, 
legalábbis ez volt a szándékunk, eddig is ez volt a szándékom, és én azt szeretném, hogyha ez 
a munka így is folytatódna ebben a bizottságban. Kérem tisztelt képviselőtársamat, hogy ezt 
értse meg, és fogadja el ezt a javaslatomat.  

(Jelzésre:) Tessék, Bittsánszky úr! 
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS, a ZKI Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kertészeti 

Tanács elnöke, a FruitVeB társelnöke: Egy mondat erejéig szólnék, mert úgy érzem, hogy 
lényegesen bonyolultabb ez a kérdés, mint hogy itt most eldönthetnénk. Mióta a világ világ, 
azóta a magyar fűszerpaprikának a döntő része nem mint fűszerpaprika-őrlemény, hanem 
mint fűszerkeverékek alkotórésze került a forgalomba, és ez most is így van. Most ezzel mit 
fogunk csinálni? Ott is megköveteljük, hogy a fűszerkeverékben csak a 250 ASTA fölötti 
fűszerpaprika kerülhet bele? (Dr. Mártonffy Béla: Nem, nem, ezt át kell gondolni.) Ez tehát 
egy bonyolultabb kérdés. Mindenképpen foglalkozni kell vele, és meg kell védeni a kalocsai 
és szegedi fűszerpaprika-márkát mint olyat, de bonyolultabb kérdés ez annál, mint hogy itt 
erről döntést tudnánk hozni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Marika! 
 
OCSKAY MÁRIA (Dísznövény Szövetség és Terméktanács): Csak mint gyakorló 

háziasszony szólnék. Szóval hogy milyen vacak paprikákat lehet kapni, az borzasztó, de 
sajnos nemcsak paprikát, hanem sok mindent…. (Közbeszólások.) Végül is a termékeinket 
kellene valahogy védeni, ugyanúgy a fűszernövényeket. Nem lehet egy normális majoránnát 
kapni, nem lehet egy normális szárított bazsalikomot kapni, mert egy barna vacak, és a 
paprika sajnos ugyanolyan. Tehát tényleg egy átfogó megoldás kell.  

 
CZIRBUS ZOLTÁN (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács): Nekem csak egy 

megjegyzésem van, meg egy költői kérdésem. A paprikának, a fűszerpaprikának, ha jól 
tudom, van élelmiszerkönyvi leirata, ahol egzaktul le van írva, hogy az ASTA-tartalom ennyi 
lehet, a C-vitamin-tartalom ennyi lehet. Ez az egyik vonal, ha általánosságban a paprikáról 
beszélünk. A szegedi és a kalocsai fűszerpaprikának mint eredetvédett terméknek szintén van 
egy leirata - ezt azért tudom, mert a kamillavirágzatot pont most készítettük el, és fogadták el 
-, akkor pedig abban ezeket az értékeket kell megadni, és onnantól fogva csak akkor lehet 
szegedi, illetve kalocsai paprikának hívni a terméket, ha ezt az értéket tudja. Attól függ, hogy 
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melyik termékirányról beszélünk, az eredetvédett uniós termékkörről, vagy csak a 
fűszerpaprikáról beszélünk. (Közbeszólások.) Nem bonyolult ez a történet.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) A főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. TÓTH ATTILA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem mint főosztályvezető úr 

szólnék hozzá, hanem mint olyan ember, aki kapált éppen eleget 40 fokban fűszerpaprikát, 
meg szedett is. Én úgy gondolom, hogy ebben az anyagban két dolog keveredik. Az egyik az, 
hogy mire vezetjük be ezeket a minőségi paramétereket, mert néha úgy tűnik, hogy hazai 
termékekre, néha úgy tűnik, hogy itthon forgalmazott fűszerpaprika-őrleményekre - és ez 
egyáltalán nem mindegy -, ha az itthon forgalmazott fűszerpaprika-őrleményekre vezetjük be, 
az pedig igenis kereskedelemkorlátozó intézkedés lenne. Az elvvel egyébként egyetértek, 
tehát én nem vagyok olyan nagyon szívbajos, ha piacvédelmi intézkedést kell bevezetni, de 
ezt a részét is látni kell.  

A másik meg az, hogy attól még, hogy mi felemeljük ezeket a paramétereket, nem 
biztos, hogy az alapprobléma megoldódik. Mert miről volt szó? Annak idején én is kapáltam, 
ahogy említettem, éppen eleget fűszerpaprikát, most már kevesebben, egyre kevesebben 
kapálják azt a fűszerpaprikát, legalábbis azon a környéken, ahonnan én származom. Ez nem 
oldja meg a kérdést, ettől valószínűleg nem lesz több magyar fűszerpaprika előállítva. Ha 
most elmegyünk, és megnézzük a boltban, akkor azt láthatjuk mondjuk egy TESCO-ban is, 
hogy a magyar és a külföldi fűszerpaprika ára között igen jelentős árkülönbség van, a magyar 
fogyasztó mégsem veszi az elvileg magyarnak mondott árut 3 ezer forintos áron például. Ezt 
egy erős marketingtevékenység talán segíthetné, csak sajnos a magyar fogyasztó igen-igen 
árérzékeny, és nem tudom, hogy mennyit használna ez az intézkedés a vázolt probléma egy 
része vonatkozásában.  

Az tény és való, hogy elképzelhető, hogy ha ezeket a határértékeket bevezetnénk, az 
az egyébként magyarként forgalmazott fűszerpaprika-őrlemények ellenőrzését könnyebbé 
tenné, és a magyar eredet garantálásában segítséget jelenthetne, de valóban egyetértek azzal 
hogy ez azért egy komplex probléma, ezt alaposan meg kellene vizsgálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megvan az új témája - többek között (Derültség.) -, egy 

következő új témája a Kertészeti albizottságnak.  
Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, hogy eddig részt vett a munkában, 

köszönöm, és viszontlátásra a következő bizottsági ülésen! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 17 perc)  
  

Farkas Sándor  
az albizottság elnöke 

  

Obreczán Ferenc  
az albizottság tagja 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 
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