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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 20 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Fábiánsebestyénben az Országgyűlés Mezőgazdasági 
bizottságának a kertészeti albizottsági ülésén megjelenteket. Engedjék meg, hogy külön 
köszöntsem az asztalnál ülő dr. Budai Gyula államtitkár urat, képviselőtársaimat, (Taps.) 
Obreczán Ferencet, Pócs Jánost, dr. Józsa Istvánt és a FruitVeB elnökét, dr. Mártonffy Bélát. 
(Taps.)  

Nagyon örülök annak, hogy a mai nap együtt lehetünk, és egy olyan sorozatnak 
vagyunk az egyik fontos állomásán, amit már itt korábban a térség kertészeivel 
végigtárgyaltunk, végigbeszéltük a kertészet jövőjét. Éppen ezért gondoltam azt, hogy a 
parlament nyári szünete előtt próbáljuk ezeket a kérdéseket még rendezni és az ősz folyamán 
az önök véleményével kiegészülve a további törvényalkotó munkát folytatni az ágazat 
érdekében. 

Először is szeretném ismertetni a napirendi pontokat, mivel ez egy hivatalos, de igaz, 
hogy kibővített, vendégeket általam meghívott kibővített albizottsági ülés, ezért a 
formaságoknak eleget kell hogy tegyünk. Így a mai napirendi pontokra javaslom a 
képviselőtársaimnak a termálenergia-felhasználás új lehetőségeinek értékelését a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2013. évi törvény 
értelmében, melynek előadója dr. Budai Gyula államtitkár úr lenne. Én ezt megelőzően egy 
rövid helyszíni bemutatkozást teszek és a térség zöldségtermesztésének, kertészetének a 
történetéről szeretnék néhány szót szólni. Majd ezt követően a fólia és üvegház alatti 
fejlesztési program 2014-2020 közötti időszakának a kérdéseiről hallgatnánk meg egy 
tájékoztatót dr. Mártonffy Béla előadásában. A harmadik témakör az Egyebek, néhány 
bejelentést szeretnék tenni, és természetesen egy ilyen ebédmeghívással, egy kora délutáni 
uzsonnával zárulna, amire majd mindenkit máris szeretettel hívok.  

Tehát kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokat elfogadják-e. Aki 
igen? (Szavazás.) Köszönöm. Tehát úgy gondolom, hogy a munkánkat el tudjuk kezdeni.  

A termálenergia-felhasználás új lehetőségeinek értékelése a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXXIII. törvény értelmében 

A bizottsági ülésen általában ülve szoktak maradni a képviselők és az előadók, lehet, 
hogy ez itt most ebben az esetben szokatlan, de ez a bevett szokás. 

Farkas Sándor bevezetője 

Néhány szót szeretnék szólni a térségünkről, hogy hova is jöttek, hol is vagyunk. 
Fábiánsebestyén Csongrád megye északkeleti részén egy kistelepülés 2200 lakossal. Ennek a 
térségnek komoly hagyományai vannak, nemcsak a kertészetben, hanem a szántóföldi 
termesztésben és az állattenyésztésben is. Mégis azt kell mondanunk, hogy mi itt kertésznek 
születtünk, mert olyan hagyományaink vannak, ami letagadhatatlan. Az 1800-as években az 
idetelepített és idetelepült bolgár kertészek olyan kultúrát teremtettek számunkra, a később 
jövők számára, amely számunkra fontos, és azok a kultúrák, amiket ők meghonosítottak itt a 
térségben - Szentes, Csanytelek és akár mondhatnám, hogy egészen Szegedig -, nagyon 
fontos, hogy ezek az emberek mit teremtettek és az itt élő emberek ebből mit vittek tovább. 
Még ma is egy-két családban fellelhetők a bolgár hagyományok. Ezek a családok 
megalapozták a térség kertészeti kultúráját. (Az előadó kivetítőt használ az előadása 
megtartásához.) 
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Ezt követően a ’60-as években, amikor új lendületet kapott a magyar kertészeti kultúra 
itt a térségünkben, az elsők között voltunk Szentesen azok, akik az első termálkút 
megfúrásával azt a fantasztikus energiát, ami itt a talpunk alatt is van, az a termálvízkészlet 
megvan, felhasználjuk, és szeretnénk, hogyha biztonságosan az elkövetkezendő időszakban 
azok a terhek és kikötések nélkül is hasznosíthatók legyenek. Ez a kincs felmérhetetlen, ez a 
kincs pótlódik, és nekünk, a magyar kertészeknek, a kertésztársadalomnak az egyik fontos 
kitörési pontja lehet, hogy ezt jól hasznosítsuk.  

A ’70-es évek fejlesztéseivel egy új időszak kezdődött, amikor már nemcsak a 
kislégterű, kis üvegházak épültek, hanem óriási fóliatelepek, fóliablokkok és üvegháztelepek. 
Ezek már egy új jövőképet rajzoltak a magyar kertészet iránt és felé, amikor az akkori háztáji 
termeléssel jelentős területnövekedés és jelentős árualap került a térségből a magyar és a 
külföldi piacokra. Így kialakult a térség kertészete, a jelentős felületek, ahogy előbb 
említettem itt a környéken, főleg háztáji gazdaságokkal, a nagyüzemek támogatásával, 
integráltan alakultak. A homoki térségben kevés integráció, inkább a koncentrált termelői 
körök jelentették a kertészet létét és jövőjét. Ebben az időszakban egy extenzívebb növekedési 
időszak volt, ahol az olcsó munkaerőre alapozva történtek azok a munkák, történtek azok a 
fejlesztések, amiket a kertészet során itt abban az időben megéltünk. 

És mi lett 2000-re, amikor a globalizáció hatásaira visszaesés következett be itt nálunk 
is? Miért is történt? Itt néhány gondolatot szeretnék említeni. Önök a kivetítőn látják, az 
energiaárak rendkívül magasakká váltak. Egy hektikus, kiszámíthatatlan piac részeivé 
váltunk. Koncentrálódott a beszerzés és átalakult a kereskedelem, a korábbi szokásoktól és 
hagyományoktól eltérően egy más pályát jelentett számunkra, amit nagyon nehezen, talán 
még a mai napig sem szokott meg a termelők egy része. Ugyanakkor kiszolgáltatottá is váltak 
a termelők, mivel az egységes árualap, az egységes kiszerelés akkor még kevésbé volt 
fellelhető. Eltűntek azok a jövedelmek is az ágazatból, amelyek azt az időszakot jellemezték, 
nem volt ritkaság, amikor egy-egy éves jövedelemből még akkor bizonyos méreteket 
figyelembe véve természetesen akár egy családi házat is lehetett vásárolni. Hát ma a töredéke, 
ezrelékei maradtak azoknak a jövedelmeknek.  

És ki maradt talpon - meg lehetne kérdezni. Aki költséghatékony, aki megfelelő 
szaktudással bír, megfelelő elszántsággal és természetesen megfelelő tudással, és még nem 
utolsó sorban az, akinek megfelelők a kereskedelmi kapcsolatai, kereskedelmi üzletláncokkal, 
áruházakkal olyan kapcsolata alakult ki, hogy biztonságos piacot jelent számára az áru 
értékesítése során. 

Mára mi történt - megkérdezhetjük. Meg lehet kérdezni, hogy mi a cél: fejleszteni 
vagy meghalni. Nagyon durva két szó. A fejlesztést még csak értjük, de hogy meghalni… 
Sajnos nemcsak a liba világában haltak meg emberek, hanem azt is mondhatnám, hogy a 
kertészet területén is, akik tönkre tudtak menni egyik pillanatról a másikra.  

De mégis azt kell mondanom, hogy mindig előre kell tekinteni. Néhány olyan 
gondolat szintén olvasható a háttérben, hogy a korábbi talajon való termesztés a fedett 
felületeken háttérbe szorult, és egyre többen egyre nagyobb területen már tudunk akár a 
különböző táptalajok, különböző vízkultúrák révén fejleszteni, és egyéb olyan módokon 
sikerül a kertészetnek fejleszteni, amik kizárják a talaj fertőzöttségét és egyéb problémáit. 

Azt is megállapíthatjuk, hogy nem egymással versenyeznek a kertészek, hanem a világ 
kertészeivel. Ma már azt is tudjuk, hogy nem egymást kell legyőzni, vagy remélem, mindenki 
tudja, szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki tudja, hogy nekünk nem egymással kell 
harcolni, hanem a külföldi áruval szemben, azokkal a beáramló árukkal szemben, amelyek 
messze-messze elmaradnak a magyar minőségtől. Éppen ezért fontos, hogy megfelelő 
elismeréssel legyünk a kertészek iránt. 

Az előbb az egyik sajtóképviselőnek nyilatkoztam, és ott is azt fogalmaztam meg, 
hogy Magyarországon a különböző koncentrációk és dekoncentrációk miatt eljutottunk oda, 
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hogy piacaink egyre nagyobb mértékben megnyílnak, egyre több olyan piacunk van, amellyel 
Európában is versenyképesek tudnánk lenni, ha - és ez egy nagy kérdés - van hozzá árualap. 
Ma sajnos jelentős részben ezeket a piacainkat nem tudjuk kihasználni, mert azok az 
árualapok nem minden esetben és nem minden pillanatban állnak rendelkezésünkre.  

Mire van szükség? A megfelelő befektetés és a termelés bővítésére, ami azt gondolom, 
hogy önmagáért beszél. 

Hogyan segíthetünk az ágazat szereplőinek? Tiszta viszonyokat kell az értékesítésben 
teremtenünk. Épp Mártonffy úrral itt az előbb néhány gondolatot arról váltottunk, hogy az ősz 
folyamán a Kertészeti albizottságnak milyen témái lesznek, hogyan gondoljuk a munkánkat 
tovább folytatni. Itt jegyzem meg azt, hogy az elmúlt két és fél év során a Kertészeti 
albizottság szinte az összes kertészeti ágazat kérdéskörét végigegyeztette, végigbeszélte, 
megfelelő javaslatokat formált, juttatott el Mártonffy úréknak, illetve a Vidékfejlesztési 
Minisztérium számára is. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket a kérdéseket az 
albizottság munkái során is végigtárgyaljuk.  

Tehát tiszta viszonyok az értékesítésben. Ez egy elég kényes kérdés. Felvetődött 
bennünk az is, hogy a feketegazdaság kérdéskörével mit kezdjünk. Ebben még mindig 
tanakodunk Bélával, mert elég kényes kérdés. 

Milyen adópolitikával lehetne a fejlesztéseket ösztönözni? Ez is egy nagy kérdés. 
Tudjuk azt, hogy a különböző… Most itt belecsapok egy pillanatra a késő őszi törvényalkotó 
munkába, amikor az üzemszabályozásról szóló törvény beterjesztésre fog kerülni, hogy abban 
a különböző célcsoportok milyen adópolitikai ösztönzést vagy milyen adópolitikai elvárást 
fognak kapni.  

Nem utolsó sorban egy másik kérdés is megkerülhetetlen, ez pedig a közösségi 
marketing, a piac élénkítése, hogyan tudunk minél több magyar árut a magyar asztalra tenni, 
hogyan tudjuk elfogadtatni a magyar fogyasztókkal a magyar termékeket. Ebben jó úton 
vagyunk, nagyon sokan már a magyar árut keresik szerencsére az üzletek polcain, de azt 
gondolom, ezzel még nem lehetünk megelégedve.  

Nem utolsó sorban a termelésbővítő fejlesztések támogatása. 2014-2020 között egy 
újabb fejezet van az Európai Unióban, ahol várhatóan, ha Czerván államtitkár úr gondolataira 
jól emlékszem, bizonyos mértékben a kertészeti ágazat is újabb prioritásokat kap, amit majd 
szeretnénk itt mi személyesen a kertészek részére biztosítani és lehetőségeket biztosítani. 
Nem utolsó sorban, ez az ágazat mindig hátrányban volt a többi nagy mezőgazdasági 
ágazattal szemben, mivel a támogatás gyakorlatilag minimális volt, és a banki támogatásnál 
akár hitelben, akár rövid lejáratú forgóeszköz-hitelek vonatkozásában is nagyon-nagyon a sor 
végén voltunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezek a kérdések még megtárgyalásra fognak 
kerülni, de a mai napnak természetesen más egyéb kérdésköréről is beszélünk.  

Én csak annyit tudok most ebben a pillanatban mondani, hogy megköszönöm az 
eddigi figyelmüket, és kérek mindenkit arra, hogy tegyünk együtt az erős magyar kertészetért, 
amiért ma itt együtt vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Megkérem arra önöket, hogy most dr. Budai Gyula államtitkár úr tájékoztatóját 
hallgassuk meg. Úgy gondolom, hogy ezután egy rövid kérdés-, fórumlehetőséget is kerítünk, 
mert biztos, hogy államtitkár úrhoz van a kertészek és akár más részéről is kérdés, éppen ezért 
valahol ezt én megpróbálom majd időkorlátban tartani, hogyha lehet. 

Köszönöm szépen. Államtitkár úré a szó. (Taps.) 
 

Dr. Budai Gyula tájékoztatója 

DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen 
a lehetőséget. Jó napot kívánok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon szépen 
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köszönöm Farkas Sándor elnök úrnak, hogy meghívott. Nagy szeretettel üdvözlöm a bizottság 
tagjait. Köszöntöm Mártonffy Béla urat a FruitVeB képviseletében. 

Most már egy picit könnyebb a helyzetem, mint a Kertészklub legutolsó ülésén, mert 
ott még sok minden nem dőlt el abban a nagyon fontos kérdésben, amely, azt gondolom, hogy 
ennek a 2013-as időszaknak a kertészek vagy a kertészet szempontjából az egyik legfontosabb 
kérdése volt, ez pedig a termálvíz visszasajtolásának a lehetősége. 

Engedjék meg, engedjétek meg, hogy egy olyan dologgal kezdjem a mai előadásomat, 
ami számomra egy igen fontos dolog, ez pedig a legutolsó találkozásunk, amikor Szatymazon 
találkoztunk, és akkor néhány nagyon fontos dologban kértétek a segítségemet. 

Én akkor egy picit meg voltam sértődve, nem rátok, hanem a sajtóra, mert az akkori 
ülésünkön az egyik internetes portál, a hvg.hu, amelynek remélem, hogy most is itt van a 
képviselője, azt írta pontosan szó szerint, ezt föl is írtam magamnak, hogy „Budai Gyula 
kertészei nyerésre állnak a kormánnyal szemben”. Tisztelettel szeretném ennek az internetes 
portálnak jelenteni, hogy nemcsak nyerésre állnak, hanem nyertek is a kertészek, és nem a 
kormánnyal szemben nyertek, hanem a kormány a legnagyobb mértékben támogatta azt az 
elképzelésünket, illetőleg a szakmának azt az elképzelését, amely a termálvíz 
visszasajtolásának mellőzésére irányult. Tehát akinek bármilyen kétsége volt, hogy ebben a 
kormány nem egységes és nem eltökélt, hogy a szakma olyan támogatást kapjon ebben a 
vonatkozásban, annak ezért a kétségeit szeretném eloszlatni, ugyanis soha egyetlen percig 
nem volt kérdés.  

Egyetlen kérdés merült fel, hogy miként kerüljön a törvény módosításra, miként 
kerüljön oly formában módosításra, hogy kizárjuk azokat a lehetőségeket, akik nem arra 
akarják fölhasználni a termálvizet a kertészeti ágazatban, hogy valóban egy versenyképes 
ágazatot alakítsanak ki, hanem visszaéljenek számos olyan lehetőséggel, amely a kertészeket 
illette volna meg. Pontosan ezért került bele az az egy nagyon fontos mondat a törvénybe, 
amely olyan termálkutakra vonatkozott, amiket korábban a MOL vásárolt meg, majd 
értékesített külföldi befektetőknek, hogy itt még véletlenül se forduljon az elő, hogy ezeket a 
termálkutakat esetlegesen termálenergia - hogy így mondjam - előállítására használják föl. Itt 
kifejezetten az ágazatot szerettük volna helyzetbe hozni és az ágazatnak szerettünk volna 
segítséget nyújtani. 

És hogy miért volt erre szükség, egy picit tekintsünk már vissza, mert itt a szakma 
nagyon sokszor megszólalt ebben a kérdésben. Számos levelet kaptam, nyílt levelet, nem nyílt 
levelet, számos - hogy így mondjam - szakértő, tudományos munkatárs azt mondta nekem, 
hogy nem értek hozzá. Nekem nem is az a dolgom, hogy értsek hozzá. Nekem az a dolgom, 
hogy a szakma álláspontját képviseljem, és hogy ha ennek a szakmának az az álláspontja, 
hogy a versenyképességet csak úgy tudják fönntartani és csak úgy tudnak a holland, a spanyol 
és egyéb országokkal versenyképesek lenni, hogy a termálvizet ne kelljen visszasajtolni, 
akkor nekem ezt kell képviselni, és majd a tudósok meg az akadémikusok megvitatják 
konferenciákon ezeket a nagyon fontos kérdéseket, ahol én valóban nem tudok olyan 
tudományos mélységig lemenni ebben a kérdésben, mint ahova ők le tudnának menni.  

De azért egy picit ugorjunk már vissza, hogy honnan indult ez az egész dolog. Ne 
felejtsük el azt a nagyon fontos dátumot, ez 2010. április 9., amikor a Bajnai-kormány a 
legutolsó kormányülésén úgy döntött, hogy 2012. december 31-ig - hogy így mondjam - meg 
kell alakítani vagy létre kell hozni azokat a visszasajtoló kutakat, ami a termálvízre 
vonatkozott. Az Orbán-kormány ezt a rossz döntést orvosolta azzal, hogy 2015. május 31-ig 
kvázi moratóriumot adott a szakmának. De miután több jelzés érkezett arra vonatkozóan, 
hogy ez nem megvalósítható, illetőleg olyan mértékű beruházásokat igényel, amely 
beruházások a versenyképességet csökkentik, ezért született meg az az előterjesztés, amelyet 
aztán a törvényben mi rögzítettünk is, hogy nem kell visszasajtolni a termálvizet, a 
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termálvízzel gazdálkodók azt a pénzt, azt a forrást, amelyet a visszasajtolásra kellett volna 
fordítani, most már a versenyképességük növelésére tudják fordítani. 

Tehát kérem, hogy azért tartsuk szem előtt azt a nagyon fontos kérdést, amikor is arról 
beszélünk, hogy melyik kormány milyen mértékben próbál tenni a kertészeti ágazat 
versenyképességének a növeléséért, és melyik kormánynak milyen érdekek voltak fontosak 
ebben a kérdéskörben. Egyébként ez a HVG-s cikk, ami miatt picit meg voltam sértődve, itt 
mindenféle zöld erőket igyekezett a háttérben fölvetíteni, akiknek meg kellett velem szemben 
futamodni. Kérem szépen, még egyszer szeretném elmondani, és nagyon remélem, hogy 
egyszer majd valaki leírja a túloldalon is az igazságot, itt ebben a kérdésben teljes mértékben 
egységes volt a kormány. Tehát nem Budai Gyula kertészei állnak vagy álltak nyerésre a 
kormánnyal szemben, hanem a kormány a kertészek, a szakma érdekeit - hogy így mondjam - 
akceptálva hozta meg ezt a döntést és született meg ez a jogszabály. 

Nem akarom elvenni Mártonffy Béla elnök úr mondanivalóját, de valóban erre a 
döntésre nagyon nagy szükség volt, ugyanis 2014-2020 között valóban a kertészeti ágazat 
prioritásként lesz kezelve Magyarországon, ez az ágazat elsőbbséget fog élvezni. Ennek pedig 
két nagyon fontos oka van. Egyrészt 2007-2013 között ez az ágazat nem kapta meg azt a 
támogatást, amire szüksége lett volna. A másik nagyon fontos szempont: ez az ágazat az, 
amely lehetőséget biztosít arra, amennyiben a FruitVeB által elkészített stratégia jelentős 
része megvalósul a zöldség-kertészeti ágazatban, akkor közel százezer új munkahely hozható 
létre ebben az ágazatban, és én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan ágazat, amely 
legnagyobb mértékben biztosítja az új munkahelyek létrehozását egyébként az ágazat 
fejlődésén kívül. Tehát mindenképpen 2014-20 között az Európai Unióból a mezőgazdaságba 
érkező források jelentős része ebben az ágazatban kell hogy elköltésre kerüljön, és ebben az 
ágazatban kell hogy megvalósuljanak azok a fejlesztések, amelyek nem valósultak meg. 

A korábbi találkozásunk alkalmából sokszor megkaptam azt a kérdést, hogy mi volt az 
oka, hogy ez az ágazat nem kapott olyan fejlesztéseket. Szerintem lehet, hogy Józsa István 
képviselőtársamtól ezt meg tudják kérdezni, mert ő az előző kormányt is képviseli valamilyen 
formában, tehát ezt a kérdést, ha ilyen kérdés van, akkor ne nekem tessék feltenni. Én arra a 
kérdésre tudok válaszolni, hogy 2014-től ’20-ig mindent meg kívánunk adni az ágazatnak, 
meg kívánjuk hozni azokat a nagyon fontos jogszabályi döntéseket, amelyek még 
szükségesek. 

Én azt gondolom - Majsai Balázs jelezte nekem, és akkor egy picit a kérdések elébe 
vágok, mert úgy gondolom, hogy itt az e-útdíjjal kapcsolatban lesznek vagy lennének 
kérdések -, hogy a vasárnapi kormányülésen nagyon fontos döntések születtek meg. Az e-
útdíj úgy került elfogadásra a parlament által, hogy a mezőgazdasági betakarításra, illetve az 
élőállat-szállításra vonatkozóan külön kormányhatározatban fog dönteni a kormány. A 
szomorú hír az, hogy az élő állat kikerült a mentesség vonatkozásában, ugyanakkor a 
kertészet, a zöldségágazat benne maradt. Ez úgy szól… Én most nagyjából ismertetem a 
kormányhatározatot, de egyébként majd ez megtekinthető, ahogy főtitkár úr mondja, Feri 
barátom, tehát én csak nagyjából elmondom a paramétereket.  

A betakarítási időszak jelen esetben július 1-jétől november 30-ig szól. A mentesülő 
ágazatokat, amelyek ebben a mentességben részesülhetnek, itt a kormányhatározat konkrétan 
fölsorolja. Ebben a kertészet benne szerepel, tehát akik kertészeti tevékenységgel 
foglalkoznak, ebben az időszakban mentesülnek az e-útdíj alól. A hatósági eljárás a 
következő. Az adott vállalkozásnak a székhely vagy a telephely szerint illetékes jegyzőhöz 
kell fordulni egy kérelemmel. Ha az információim nem csalnak, ez a kérelem illetékmentes. A 
jegyző három napon belül kiad egy hatósági bizonyítványt, amely hatósági bizonyítvánnyal a 
közlekedési hatósághoz kell elmenni, ahol megkapja az arra jogosult az igazolást. Mit tudom 
én, Majsaiék azt mondják, hogy ők paradicsomot kívánnak szállítani július 20-tól augusztus 
20-ig. A jegyző 30 napra adja meg ezt a mentességet igazoló hatósági bizonyítványt. A mi 



 10 

értelmezésünk szerint, amennyiben tovább kívánja folytatni ezt a tevékenységet, akkor újabb 
kérelemmel kell fordulni az adott település jegyzőjéhez. Még egyszer mondom, jelen 
pillanatban július 1-jétől november 30-ig nullás igazolással, tehát nullás - hogy így mondjam - 
tanúsítvánnyal lehet folytatni ezt a tevékenységet, de saját magad által termelt termékek, saját 
szállítási eszközök… Én most nem akarok végigmenni rajta, mindenki megnézheti. 

Csak azért szerettem volna ezt elmondani, mert a múlt héten Majsai Balázzsal 
beszéltem telefonon, és ő már ezt kérdezte. Akkor én még csak nagyjából tudtam, hogy 
milyen lehetőségek lesznek, most már viszont konkrét formát öltött ez a rendelkezés. Tehát 
ebből is látszik egyébként, hogy a kormányzat a zöldség-, kertészeti ágazatot - hogy így 
mondjam - preferálja és igyekszik támogatni ebben a formában is. 

Azt gondolom, hogy azok a döntések, amelyek az elmúlt időszakban megszülettek, 
kifejezetten a szakma és az ágazat elvárásainak és szempontjainak a figyelembevétele mellett 
történtek. Ebben jelentős szerepet játszik a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács, jelentős 
szerepet játszott a Kertészklub, amely - finoman szólva - élére állt ennek az egész 
kezdeményezésnek, és azt gondolom, hogy jelentős szerepet játszott Farkas Sándor barátom, 
aki addig járt a nyakamra, amíg ez a dolog - hogy így mondjam - olyan állapotba nem került, 
hogy a parlament tudott róla szavazni, illetőleg a kormány megfelelő módon tudta ezt az 
előterjesztést tárgyalni. Tehát én mindenkinek nagyon szépen köszönöm az elmúlt 
néhányhónapos együttműködést. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy feladatot sikerült 
megoldanunk.  

Persze még nagyon sok feladat áll előttünk. Amikor nem is olyan rég egy határbejárás 
alapján a Majsai-kertészetben voltam, nagyon sok újabb problémát vetettek föl, amit szintén 
meg kell oldani, de én azt gondolom, hogy sok-sok apró lépéssel fogunk előrehaladni, és sok-
sok apró lépéssel igyekszünk az ágazat szereplőit, az ágazat tagjait olyan helyzetbe hozni, 
hogy valóban mind a külső, mind a belső piacokon versenyképesek legyünk, és a magyar 
kertészet hírnevét tovább öregbítsük.  

Köszönöm szépen, hogy itt lehetek ezen a mai ülésen. Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy újra elmondhattam azokat a nagyon fontos döntéseket, amelyek az elmúlt 
időszakban megszülettek, és amennyiben van kérdés, akkor igyekszem válaszolni. 

Köszönöm szépen. (Taps.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak az előadását. A bizottsági rend úgy 

követeli meg, hogy először a képviselőtársaimnak kell szót adni. Meg kellene kérdezni, hogy 
hozzájárulnak-e az egyéb kérdésekhez, véleményekhez. Ettől én most el fogok tekinteni a 
házigazda jogán, ez már nem biztos, hogy házszabályszerű, de úgy gondolom, hogy ennyiben 
vissza fogok élni ezzel, máskülönben, ha nem szavazzátok meg, nem kaptok ebédet. 
(Derültség.) Tehát javaslom, hogy ha van kérdése a képviselőtársaimnak, akkor ők 
szólhassanak először, és utána pedig bárki. Köszönöm. (Jelzésre:) Józsa István 
képviselőtársam! 

 

Vélemények, észrevételek 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Engedelmet, fölállnék, 
mert igaz, hogy nem ez szokás a bizottsági ülésen, de itt az asztal sarkáról talán jobban lehet 
érteni, amit mondok.  

Először is szeretnék elismeréssel szólni Farkas Sándor képviselő úr munkásságáról, 
nem csak az példaértékű, amit itt látunk, de mondjuk így, tényleg az a több mint lobbimunka, 
szakmai munka is, amit ő a visszasajtolás érdekében nemcsak most, hanem azt lehet mondani, 
hogy évtizedes nagyságrendben végigvitt.  
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Én nem szeretnék beszállni ebbe a licitversenybe, amit Budai államtitkár úr mondott, 
hogy ki tett többet, ki nem. Elvitatkozgatunk mi a parlamentben, de tudod, itt az öndicséret 
picit büdös, úgyhogy én a házigazdát szeretném dicsérni, aki derekasan, még a te nyakadnál 
messzebbre is elment járni azért, hogy ez a döntés megszülessen. Én úgy gondolom, hogy ez 
egy helyes döntés. 

Van némi tapasztalat itt a helyszínen, ahol - ahogy Sándor elmondta - az 1960-as 
évektől kezdve meg lehetett tapasztalni, hogy milyen jó és milyen biológiai hatása van a 
termálvíznek. Ez volt a vita fő tárgya, hogy most kötelező jelleggel vissza kell-e sajtolni, vagy 
lehetnek olyan biológiai, helyi körülmények, aminek keretében ez földolgozódik és nem okoz 
olyan problémát, ami nem megengedhető. Most jutott el oda a parlament, hogy meghozta ezt 
a döntést, hogy ezekben a lokális esetekben visszasajtolás nélkül is lehet. 

Én csak egyet mondanék, Gyula, hogy a jelenlévők biztosak lehetnek abban, hogy ez a 
folyamat folytatódik, ha eddig azt érzékelték, hogy kaptak támogatást a kertészek a geotermia 
fölhasználására, akkor ez csak fokozódni fog, és 2014 után ez az iparág egyre inkább föl fog 
lendülni. 

Köszönöm. (Taps.) 
 
ELNÖK: Obreczán Ferenc képviselő úr! 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Budai államtitkár úr 

megemlített egy dolgot. A 243/2013. (VI. 30) kormányhatározat foglalkozik az útdíjjal, ez a 
111-es Magyar Közlönyben megtekinthető, és ugyanez a Magyar Közlöny az első oldalán 
foglalkozik a földforgalmi törvénnyel is. Államtitkár úr részletesen kifejtette, hogy milyen 
körülmények és milyen küzdelmek árán, de végül sikerült a visszasajtolással kapcsolatban 
hatékonyan lépnünk. A kormánypárt részéről tehát a teljes mértékű támogatás megvolt, és 
mind a mezőgazdasági bizottsági ülésen, mind a parlamentben kifejtettük véleményünket és 
álláspontunkat, hogy a magyar kertészet számára mit jelent. 

Mondom ezt azért is, mert kismértékben érintett vagyok a kertészeti ágazatban, volt 
egy időszak, amikor ugyan nem olyan nagy mértékben, de foglalkoztam hajtatásos zöldséggel 
Pest megye északkeleti részén, ahol jelen pillanatban azért nincs termálvíz, és tudom, hogy 
mit jelent annak a költsége, ha ezeket a költségeket még ráterheljük, tehát nem leszünk 
versenyképesek. 

Köszönöm szépen, én ennyivel szerettem volna kiegészíteni. (Taps.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pócs János képviselő úr! Aki esetleg nem 

ismeri, Magyarország egyik legnagyobb dinnyetermesztője. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Elnök úr 

némi túlzásokba bocsátkozott, mármint az én személyemet illetően, az összes többit illetően 
nem. Én elsősorban szeretném tisztelettel megköszönni ezt a rendezvényt is, a felvezetést is, 
mert úgy gondolom, hogy a kertészek számára egy nagyon fontos instrukcióval szolgált maga 
a felvezetés, az az előadás, amit az elnök úr itt prezentált, nagyon sok fontos, jó tanács van 
benne, ami számunkra, azt hiszem, hogy elkerülhetetlen. 

Van egy mondás, ami arról szól, hogy valamit megtermelni és jól eladni annyi, mint 
egyszer vetni és kétszer aratni. Azt hiszem, hogy amikor az értékesítésre felhívtad a 
figyelmet, ez nagyon fontos, mert ma már nem elég termelni. 

Tegnap itt néhány képviselőtársam javaslatára a málnaüggyel kellett foglalkozni, és 
amikor megkérdeztem a málnatermelőket, akkor fájó szívvel mondták el, hogy a felvásárlók 
400 forintért veszik meg tőlük a málnát, és csak azért, mert tálcába kiszereli esetenként a 
nagybani piaci maffia, azt már 1400-1500 forintért adják. Ezúton is szeretném a magam 
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részéről is hangsúlyozni, hogy a kertészek számára a zöldség-gyümölcs termelők számára 
kiváló pályázati lehetőségek vannak és lesznek kiírva, amik a feldolgozást segítik, azt, hogy 
ne a nepperek csomagolják át az árut, hanem maga a kertész csomagolja át és értékesítse. 

Külön szeretném elismerni államtitkár úrnak azt az eredményt, amit az útdíjjal 
kapcsolatban sikerült elérni. Azt hiszem, hogy a különböző mobilhálózatok 
megkönnyebbülhetnek, mert az elmúlt napok alatt folyamatosan minden második telefon arról 
szólt. Kaptak már itt a kertészek a rendszerváltás óta hideget-meleget, legalább az útdíj alól 
mentesüljenek, és örülök neki, hogy ezt végre sikerült elérni. Jó lenne, hogyha a 
piacszabályozás területén is el tudnánk ezt érni és tovább tudnánk menni azon az úton, amin 
tavaly elindultunk.  

Javaslom tisztelettel az elnök úrnak, hogy a parlamentben is tegye meg ezt a 
megjegyzését, hogy ki kap ebédet meg ki nem, hátha akkor az ellenzéki képviselőtársaim 
kicsit csendesebbek lesznek, nem uszítják ránk a Gazdasági Versenyhivatalt meg a HVG-t 
meg egyebet, amelyekkel csak az a baj, szeretném itt tisztelettel jelezni, a politikusoknak az a 
dolguk, hogy üssék egymást, adják is meg kapják is a pofonokat, a baj az, amikor ez mások 
megélhetését veszélyezteti.  

Amit az államtitkár úr tavaly akár az áruházláncokkal történő tárgyalás - hangsúlyozni 
szeretném, hogy tárgyalás - kapcsán, akár a nagybani piacon, amikor különbséget tett a 
nepperek és a termelők között, ez a termelők megélhetését szolgálta. Akik ezzel ellentétes 
híreket terjesztettek akár a parlamentben, akár a különböző médiákban - szeretném 
megjegyezni, hogy a Legfelsőbb Bíróságon a HVG-vel szemben pernyertesek lettünk -, azok 
pedig kockáztatják a termelők megélhetését. Ha mást nem, az elnök úrnak ezzel az 
ebédajánlatával érjük el, hogy a politikusok egymást bánthatják, de a kertészeket ne tegyék, 
mert ők munkahelyeket teremtenek, adóbevételt teremtenek, és egy olyan szakmát 
képviselnek, ami generációkon át megélhetést biztosít a családoknak, olyan megélhetést, 
amire Magyarországon kívül minden ország büszke. Reméljük, hogy Magyarország is az lesz 
2014 után is és az elkövetkezendő napokban is. 

Elnök úr, köszönöm szépen. (Taps.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hivatalos hozzászólások ideje lejárt. (Dr. Józsa István: 

Nem hivatalosan egy mondatot lehet?) Igen. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): A bevezetőben nem említetted a csongrádi Bökényt, 

ahol a bolgár kertészet szintén azokban az időkben terjedt el. Én ott nőttem fel Csongrádon, 
úgyhogy helyből tudom. Az elnök urat ki kell egészíteni. 

 
ELNÖK: Igen, nem kívántam a teljes bolgár kertészeket felsorolni, mert akkor akár 

mondhattuk volna Csepelt, Szegvárt és még nagyon sok mindent. (Dr. Józsa István: De 
Csongrádot legalább.) Igen, de Csanyteleket mondtam, a polgármestere itt ül velem szemben, 
tehát azt hiszem, hogy akkor már nagy bűnt nem követtünk el.  

Azt szeretném kérdezni, hogy van-e kérdése valakinek. (Jelentkezések.) Dobos 
Ferencnek adom meg a szót. 

 
DOBOS FERENC (Grow Group Palánta Kft.): Sanyi, mint említetted, nemcsak a 

napirenddel van ez kapcsolatban, hanem egyéb felvetéssel is, és akkor így kifoghatjuk ezt a 
tízperces dolgot, amit beszéltem vagy mondtam neked.  

A növekedési programmal, hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék egy észrevételt 
tenni. Én egy kisvállalkozás vagyok vegyesen egy holland céggel. Igényt tartottunk a 
növekedésihitel-programra, ami jó lenne egyrészt kiváltásra, másrészt pedig beruházásnál is, 
nyilván a 2,5 százalékos hitelkamat jól jönne, tehát lehetne növekedni. Igen ám, de van egy 
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kitétel, hogy konszolidált könyvvitel kell, ami azt jelenti, hogy minden beleszámít. Tehát 
most nekem hirtelen a mexikói leányvállalat létszáma vagy esetleg a bevétele függ attól, hogy 
én kis- vagy középvállalkozásnak vagy éppen nagyvállalkozásnak fogok számítani, holott 
Magyarországon az adóhivatalnál kisvállalkozásként vagyok nyilvántartva, és be is tudnék 
kapcsolódni ebbe a dologba. Magyarul, a magyar növekedési programban nagyon szépen 
részt tudnék venni, sőt tudnám is gyarapítani, de lehet, hogy nagyvállalat leszek, mert a 
Mexikóban, Egyiptomban meg Tunéziában szereplő leányvállalatok összes bevételét, 
létszámát bele kell számítani, mert a törvény így szól, és el fogok esni ettől a lehetőségtől. 

Kérdem én, hogy van-e értelme ennek, hogy Magyarországon kisvállalkozásként vagy 
középvállalkozásként nyilvántartott cég egyik pillanatról a másikra nagyvállalat lesz, mert 
bele kell számolni az összes, még a tengerentúli vállalkozások létszámát és bevételét is, 
aminek, úgy érzem, hogy semmi köze az én vállalkozásomhoz meg a magyar 
gazdaságnövekedési programhoz is. 

Ennyit szerettem volna csak egy pár szóban. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Más kérdések? (Jelzésre:) Tessék! 
 
LEDÓ FERENC elnök (Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete): Nekem egy rövid 

kérdésem lenne. Nem tudom, hogy jól értettem-e az útdíjaknál, hogy az a kertészetre is 
vonatkozik, hogy július 1-jétől novemberig nem kell nekik fizetni. Jól értettem? A 
kertészeknek túlnyomó része egyébként ezen kívüli időtartamon is termel. Rájuk ez nem 
vonatkozik?  

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormányrendelet 

erre az időszakra határozza meg. Július 1-jétől lép hatályba az e-útdíj. Bocsánat, a betakarítási 
időszakot határozza meg a kormányrendelet, jelen esetben július 1-jétől november 30-ig 
határozta meg, és fölsorolja azokat az ágazatokat, amelyekre ez vonatkozik. Azt mondja, 
zöldség, dinnye, gabonafélék, olajos magvak. De egyébként, hogy valójában ez hogy fog 
működni, azt úgyis fogjuk kontrollálni, és amennyiben szükséges, ez módosításra kerül. Most 
jelen pillanatban meg kellett határozni, hogy az ágazat szereplőinek 3,5 tonnán felül ne kelljen 
útdíjat fizetni. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Tessék! 
 
UDVARDI ISTVÁN TIBOR igazgató (Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola): 

Udvardi Tibor, a szentesi mezőgazdasági iskola igazgatója.  
Államtitkár úr említette, hogy a 2014-es kezdődő évben körülbelül százezer 

munkahelyet terveznek, hogy a kertészet létre fog hozni annyit 2020-ig. Csak egy rövid 
észrevételt. Tapasztaljuk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium, amelynek iskolája vagyunk, 
az oktatás szerepét magához ragadta az utóbbi egy-két évben, tehát átvette a jelentősebb 
mezőgazdasági, kertészeti iskolákat. Amit én kiemelnék, hogy a felnőttoktatásban is ezt 
hangsúlyozottan figyelemmel kellene kísérni.  

Csak viccesen egy példát említenék. Az Adria Kft. oktat mezőgazdaságban meg 
kertészetben felnőtteket, ami kimondottan egy idegenforgalmi, utazási iroda lenne, de a jó 
profit érdekében ezt is megragadta mindenféle háttér és talán szakmai háttér nélkül is. 
Kérném ezt, hogy a minisztérium figyeljen erre oda, hogy megfelelő háttérrel és megfelelő 
oktatószemélyzettel lehessen csak a továbbiakban felnőttoktatást is végezni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Más kérdés? Tessék! 
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NAGY LÁSZLÓ (Pilze-Nagy Kft.): Jó napot kívánok! Nagy László vagyok a Pilze-

Nagy Kft.-től.  
Itt elhangzott, hogy a betakarítás idejére szól ez az útdíjkedvezmény a kertészeti 

ágazatoknak, többek között ezen túlmenően a gabonaféléknek is. Mi a gombaágazatban a 
szalmát hasznosítjuk alapanyagként, és nem találtam benne erre utaló passzust, hogy a 
szalmára vonatkozik-e a „gabonafélék”, tudniillik a gabona a szalmán terem, csakhogy a 
szalma a gabonafélékhez van-e ez esetben sorolva. Jó volna, ha ide lenne sorolva, hiszen a 
gombaágazat nyereség szempontjából így is eléggé kihegyezett állapotban van. 

A másik pedig, jó volna, hogyha a kormányzat pozitív támogatást biztosítana a 
gombaágazat számára mondjuk az égetőművekkel szemben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Bakó Dániel! 
 
BAKÓ DÁNIEL (Bakó Kert Kft.): Bakó Dániel vagyok. Jó napot kívánok! 

Üdvözöljük az agrárium nevében a parlament munkáját és a kormány munkáját, amivel 
módosították a visszasajtolásra vonatkozó törvényt, illetve a kapcsolódó 
kormányrendeleteket, azonban mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy a végrehajtó 
hatóság, elsősorban az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség, illetve annak 
főfelügyelősége, az országos főfelügyelőség egyelőre nem hajtja végre ezeket a 
törvénymódosításokat. Egy hónap eltelt, tudom, hogy ez rövid idő, nehéz ezeket teljesíteni és 
elfogadni, mégis azt szeretném mondani, hogy számos családban pályázati projektek futnak 
termálkútfúrásra, különböző termálvízre alapozott fejlesztések zajlanak, és a kifizetések 
emiatt akadnak, mert az üzemelési és vízjogi engedélyek kiadása gyakorlatilag nullának 
tekinthető, és nem igazából változott sem a hangnemük, sem a végrehajtás módja. Erről 
sajnos személyes tapasztalataink is vannak. Bízunk abban, hogy ez a hozzáállás és ez a 
magatartás minél hamarabb megváltozik. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Ledó Ferenc! 
 
LEDÓ FERENC elnök (Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete): Ledó Ferenc vagyok, a 

DélKerTész elnöke. Először is szeretném megköszönni a termálvízzel kapcsolatos 
eredményeket Sanyinak is és államtitkár úrnak is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy 
mérföldkő, annak ellenére, hogy vannak még nyitott kérdések, de ahhoz, hogy itt fejlesztések 
el tudjanak indulni komolyabban ebben a térségben, ahhoz mindenképpen kell ez a legalább 
durván 10 éves időszak, amire van ez a moratórium. Bízom benne, hogy ez a 10 év elég lesz 
arra, hogy a tudósok eldöntsék azt, hogy visszapótlódik-e a víz, van-e környezetszennyezési 
hatása, és természetesen az, hogy milyen jövedelmet termel ez a dolog. 

Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy lépés, és ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor 
majd… Gondolom, majd Béla a következő napirendi pontban erről fog említést tenni. 
Tudomásul kell venni, hogy olyan hatékony munkahelyteremtő ágazat, mint a zöldséghajtatás, 
talán egy sincs még a kertészeten belül is, ha azt számoljuk, hogy 1 hektár felület létesítése a 
járulékos csomagolással, egyébbel, szállításokkal körülbelül 20-25 munkahelyet fog 
teremteni. Tehát ebben lehet számolni, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség. 

A másik, ami egy nagyon lényeges szempont. Ha ki tudjuk húzni a szezont, tehát nem 
csak hideg fóliában hajtatunk, akkor egyrészt a piacokat jobban meg lehet tartani, jobban 
vissza lehet venni, amit már részben elvesztettünk, és ami nagyon lényeges dolog, hogy egy 
termálvízzel fűtött helyen - és én most nem elsősorban üvegházról beszélek, hanem 
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fóliabokrokról, amit olcsóbban meg lehet valósítani - 9-10 hónapra, adott esetben 11 hónapra 
biztos munkahelyet lehet teremteni. Míg jelenleg a kertészek rá vannak kényszerülve, nem 
tudnak éves foglalkoztatást biztosítani, hogy alkalmi munkából oldják meg ezeket a dolgokat, 
bízom benne és valószínű, hogy ennek következtében átmegy állandó munkahelyekké, és 
mind a két fél nyerni fog ezzel. 

Egy dolgot az útdíjjal kapcsolatban szeretnék megjegyezni. Érdekes, a 
gyümölcstermesztőkre nem vonatkozik ez a betakarítási dolog. Gondolok mondjuk a 
sárgabarackra meg a kajszira. Ez mindig vita, hogy a dinnye zöldségnek számít-e vagy 
gyümölcsnek, de ebbe most ne menjünk bele. Ez az egyik kérdés. A dinnyét egyébként nem a 
gyümölcstermesztésnél tanítják most se az egyetemen, hanem mindig a zöldségtermesztés 
keretében. Ami gondot okoz egyébként, hogy ez ugyan a betakarításnál a termelőknek ad egy 
lehetőséget, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, de adott esetben mondjuk én úgy 
gondolom, hogy hosszú távon az összefogást hátráltatja, mert ha a tészekhez beviszi az árut, 
addig gyakorlatilag mentes, de mikor a tész elszállítja az árut mondjuk Budapestre, akkor erre 
már nem vonatkozik. Ez az egyik, amit problémaként szeretnék felvetni, hogy hogy lehetne 
ebbe a tészeket valahogyan belekombinálni. 

A másik, ami nagyon nagy probléma, a saját jármű kérdése. Most gondoljunk a 
dinnyetermesztőkre, ahol nagyobb mennyiség van. Tehát a szállítás zömében bérelt autókkal 
történik, a tészeknél is már csak hűtőkamionokkal lehet szállítani, csak bérelt kocsikkal lehet 
számolni a szállítás esetében. Ez természetesen az olyan családi gazdaságoknál, amelyeknek 
van egy autója, olyan termelést folytat, és a 3,5 tonnát meghaladja, ez mindenképpen pozitív 
eredmény, de ezeknek a személyeknek, akik akár tészen keresztül értékesítenek, nagyobb 
mennyiséget kell forgalmazni, azt csak bérelt kocsival tudja megoldani. Erre lehet-e valami 
megoldást találni? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kis reakciója van az államtitkár úrnak. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tudtuk, hogy az e-útdíj egy fontos kérdés, ezért mentem elébe. Most nem akarok ünneprontó 
lenni, de ahonnan indultunk ebben a kérdésben, és ahova megérkeztünk vasárnap, amikor a 
kormány döntése megszületett, az egy óriási nagy út volt. Én nem akarok senkit elkeseríteni, 
de amikor az e-útdíjjal kapcsolatban az első tervezetek megjelentek, akkor a mezőgazdaság 
nem volt sehol, tehát itt olyan kőkemény egyezkedés, egyeztetés folyt ezen a téren, hogy 
ezek, amiket a kormányrendelet fölsorol, belekerüljenek, hogy hihetetlen volt, mert a 
Vidékfejlesztési Minisztérium bármit mondott, mindig mondták, hogy milyen kiskapuk 
vannak lehetőségként, hogy ne kerüljön bele. Valóban, a törvényben még benne volt az élő 
állat is, a kormányhatározatból kikerült, és benne volt sok-sok minden. A tejágazat is nagyon 
komoly érdekeket próbált érvényesíteni, és maga az ágazat is kikerült. Az, hogy ezek, akiket a 
rendelet felsorol, benne maradtak, azt gondolom, hogy óriási eredmény. 

Most legalább július 1-jétől november 30-ig látjuk azt a vonalat, amin lehet mozogni, 
és majd az élet bebizonyítja, hogy ki kell ezt egészíteni, vagy szűkíteni kell, vagy áprilisra 
vigyük vissza, április 1-jétől. A minisztériumnak az volt az elképzelése, hogy a betakarítási 
időszak áprilistól egészen november végéig tartson. Azt most nem tudtuk beletenni, mert 
július 1-jétől lépett hatályba az e-útdíj, tehát azért ez az időpont. Én azt gondolom, hogy egy 
kormányrendelet azért kormányrendelet, hogy azt az élet megfelelő módon tudja majd 
alakítani. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komoly fegyvertény volt, hogy így sikerült - hogy 
így mondjam - ezeknek az ágazati szereplőknek mentességet kapni az e-útdíj megfizetése alól. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kardos Sándor! 
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KARDOS SÁNDOR (KASAKÖM Kft.): Jó napot kívánok! Kardos Sándor vagyok. 
Bakó Dániel egy eléggé éles kritikát fogalmazott meg a környezetvédelmi 

államigazgatással szemben. El kell mondanom - volt kollégáimról van szó - egy kicsikét 
védendő őket, illetve a közeljövő feladatait összekapcsolva, nyilván az államigazgatás, főleg a 
felügyelőség most egy olyan, államigazgatásilag viszonylag nehezen megoldható helyzetben 
van, hogy van most már egy szerintem jó törvény, vannak hozzá kormányrendeletek, amik 
teljesen rendben vannak, van a kertészek, termálvíz-felhasználók felől egy nagyon erőteljes 
igény, és per pillanat azok a miniszteri szintű rendeletalkotási folyamatok hiányoznak egyedül 
a rendszerből, ami a felügyelőségnek egyértelmű döntési pozíciókat meg tud fogalmazni. Per 
pillanat a kibocsátási határértékes, terhelhetőségi miniszteri rendeletek még nincsenek 
összhangban a kormány-, illetve a társadalmi szándékkal.  

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly szakmai munka, erre mindenképpen elég 
nagy figyelmet kell fordítani, és a szakma minél szélesebb körű bevonásával kellene ezeket 
úgy megalkotni, hogy a környezetvédelmünket, a hosszú távú társadalmi érdekeinket, illetve a 
társadalmunk rövid távú érdekeit is - hogy holnap miből élünk meg - lehetőség szerint 
konszenzusos alapon meg lehessen oldani. Tehát ez a feladat még mindenképpen hátra van, és 
hogy ha ezt a minisztériumban kellő ráfordítással és kellő odafigyeléssel, kellő szakmai 
hozzáértés bevonásával meg tudják oldani, akkor reményeim szerint a kertészek sem 
találkoznak egy bemerevedett, gyakorlatilag a jogszabályok jelenlegi állapota miatt 
meglehetősen döntésképtelen hatósággal. 

Tehát szeretném erre fölhívni a figyelmet, hogy az, amit a politikusaink eddig elértek, 
az eddigi tapasztalatom szerint majdnem a lehetetlent súrolták, hogy ezt sikerült nekik átvinni, 
de utána ennek az aprópénzre váltása, hogy tényleg használható, jó, a környezetünk védelmét 
és a gazdák érdekeit is szolgáló jogszabályok megszülessenek, ez még hátra van. 

Csak egy mellékmondat. Itt nem csak a termálkertészekről van szó, ugyanez a 
probléma az összes magyarországi termálvízhasználóval; a fürdők kibocsátását, illetve 
bizonyos szempontból a felszíni vizeket használók bármilyen szennyvíz-kibocsátásának a 
problémáját is érinti. Tehát összességében, ha ezt nem sikerül megoldani, akkor 2015 nyarára 
gyakorlatilag a hatóságok nagyon nehéz helyzetbe tudnak kerülni, nemcsak a kertészek 
kibocsátásaival, hanem Magyarország összes termálvízhasználatát ideértve az összes 
termálvízfürdő problémájával is. Csak egy furcsa apróság, kíváncsi leszek majd, hogy ha 
minden így marad, akkor mondjuk a hévízi tó környezetét hogyan zárjuk be nagyjából két nap 
alatt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelentkezésre:) Parancsoljon! 
 
NAGYGÁL JÁNOS (Árpád-Agrár Zrt.): Nagygál János vagyok. A kertészek nevében 

én is szeretném megköszönni államtitkár úr és az egész kormány munkáját.  
Tulajdonképpen Kardos úr elmondta, amit én is szerettem volna, hogy a munka, illetve 

a harc, úgy gondolom, nem fejeződött még be. Ahogy korábban is jeleztük, a kibocsátási 
határértékek lesznek a következő ágazat, nagyon remélem. 

Eddig, jelen pillanatban a jogszabály alapján például a környékünkben a nátriumra 
vonatkozóan 45 egyenérték-százalék az, ami a kibocsátás határértéke. Egyedi határérték-
kérelemre kérhették a kertészek ennek az emelését, azonban, ahogy Kardos úr mondta, ennek 
hamarosan le fog járni a határideje. Utána hiába oldottuk meg a visszasajtolást, hiába nem kell 
visszasajtolni a kertészeknek, valahová a kitermelt és felhasznált termálvizet utána be kell 
tárolni, illetve be kell vezetni, és amennyiben ezeknek a befogadóknak a terhelhetősége 
alacsonyabb, mint az adott termálvíz határértéke, abban az esetben nem fog engedélyt kapni 
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az adott kertészet. Tehát úgy gondolom, és ezt kérem, hogy ez legyen a következő munkánk, 
és ebben természetesen állunk segítségére államtitkár úrnak. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen! (Jelzésre:) Polgármester úr következik. 
 
FORGÓ HENRIK, Csanytelek község polgármestere: Köszönöm szépen. Államtitkár 

Úr! Elnök Úr! Tisztelettel köszönöm a meghívást erre a rendezvényre.  
Mindenképpen szeretném elmondani, hogy meggyőződésem, hogy ma már senki nem 

gondolja, hogy a vidék munkanélküliségét a mezőgazdasági termelés nélkül meg lehet oldani. 
Nagyon jó példa erre a Start-munka, amelyben második éve van szerencsénk részt venni 
egyre nagyobb területen, egyre bővülő létszámmal. Én tudom és hallottam kertészek részéről 
pejoratív megjegyzéseket erre az ágazatra, hogy úgy mondjam, de higgyék el, hogy ennek is 
megvan a maga jelentősége, hiszen hogy ha nem piacra termel ez a Start-munkában résztvevő 
társaság, hanem önmaguk bérének kiegészítésére, egy közétkeztetésbe való beszállításra és az 
egyébként szociálisan rászorultak részére, ennek igenis megvan a jelentősége, és komoly 
hasznot tud hajtani helyben a kis önkormányzatok költségvetésének tehermentesítésében. 

Úgyhogy csak azért szóltam hozzá Csanytelek vonatkozásában, mert elnök úr is 
említette, Csanytelek egy olyan település, ahol az én gyerekkoromban a küszöbig minden be 
volt ültetve karalábéval, és a csanyi búcsúkor tavasszal 28 kamion állt a Kossuth utcán 
Svédországba vivén a karalábét. Sajnos ma, amikor egyszerre kell minőségi és mennyiségi 
kritériumoknak megfelelni, saját településemen látom, hogy ez egyre kevesebb embernek fog 
összejönni. 

Az viszont, hogy az a munkaerő le legyen kötve értelmes munkával, amely ma 
munkanélküliként ott van a falvakban, csak ezen programok mentén elképzelhető, hiszen 
Csanyteleken a nagyhajlatból nem lesz Szilícium-völgy, tehát az ottani termőhelyi 
adottságoknak megfelelően kell és szükséges a továbbiakban is az emberek foglalkoztatása. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Szita Gábor! 
 
SZITA GÁBOR (Magyar Geotermális Egyesület): Szita Gábor, Magyar Geotermális 

Egyesület.  
Köszönjük szépen a törvénymódosítást, ez egy nagyon fontos jelzés volt arra, hogy 

bizonyíthatóan rossz törvényt ki is lehet javítani. Erre viszonylag kevés példa volt az elmúlt 
időszakban.  

Budai Gyulának a kertészei nemcsak nyerésre álltak, hanem akkor nyertek is, de 
természetesen nem a kormánnyal szemben, mert nem kellett, ezt mi is tudtuk. De a kérdés az, 
hogy vannak-e vesztesei, vagy érzik-e magukat olyanok, akik mondjuk vesztes oldalon 
vannak. Erre mondtam én azt Szatymazon, hogy szerintem a környezetvédők így érzik 
magukat. Ezért aztán nekem az az érzésem, az a gondolatom, amit el is mondtam akkor, hogy 
a környezetvédőkkel ki kell egyezni, nem megegyezni kell velük, hanem ki kell egyezni. Ez 
olyasmi, mint az 1867-es, de természetesen sokkal kisebb mértékben, de mivel egy nagyon 
régóta húzódó probléma, ezért fontos kiegyezni velük. Ezért írtam a legutóbbi levelet is, hogy 
próbáljunk meg leülni velük értelmesen beszélni. 

Tegnap volt éppen elnökségi ülésünk, és sajnos arra az eredményre jutottunk, hogy 
erre vajmi kevés a lehetőség, de azt a kis picikét meg kellene ragadni. Tudjuk nagyon jól, 
ismerjük őket, de azt a kis picikét meg kellene ragadni, és meg kellene próbálni leültetni őket 
velünk szemben. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Utoljára, utolsó szó jogán Rácz Józsefnek adom meg a 

szót, mivel ő volt a Kertészklub szervezője és a mai napig is az. 
 
RÁCZ JÓZSEF (Prémium Kert Kft.): Köszönöm szépen. Nagyon röviden tényleg, az 

előttem szólók már minden fontos dolgot elmondtak.  
A Kertészklub nevében is szeretném megköszönni államtitkár úrnak és elnök uraknak, 

hogy hozzásegítették a kertésztársadalmat ennek a feladatnak a megoldásához.  
Egy mondatot. Hadd utaljak vissza az első találkozásunkra. Amikor Szatymazon erről 

kezdtünk beszélgetni, akkor én úgy vezettem föl államtitkár úr előadását, hogy ennek a 
kérdésnek a megoldásától nagyon függ, hogy az ország háromhónapos kertészeti ország lesz 
vagy pedig kilenc-tízhónapos kertészeti ország lesz. Feri az előbb elmondta az előnyeit, 
nemcsak hideghajtatás, hanem a termállal most már egy kilenc-tízhónapos országról 
beszélhetünk, ami foglalkoztatás szempontjából, hazai termék-előállítás szempontjából, az 
import kiszorítása, a hazai piacok ellátása szempontjából mindenféleképpen nagyon fontos. 
Ezt még egyszer köszönjük.  

Azt gondolom, hogy az előttem szólók elmondták, hogy mennyi feladat van még 
ebben a témában, úgyhogy ha lehet, akkor további klubülésekre is szívesen várjuk az elnök 
urat és államtitkár urat is, vannak kihívások és vannak feladatok. Ezt szeretném megköszönni, 
és ezt a szakaszt lezárva szeretném, hogyha ezt tudnánk majd folytatni akár Szatymazon is. 

Köszönöm szépen még egyszer mindenki nevében. (Taps.) 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak fogom megadni a válaszadás lehetőségét. 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egyetlenegy 

gondolatra szeretnék reagálni itt a hatóság vonatkozásában. Köszönöm szépen a jelzést, már 
hetek óta kapom ezt a jelzést a térségből, és rajta vagyok a feladaton, hogy a hatóságot 
megfelelő irányba állítsuk. Lehet, hogy ez nagyobb kihívás, mint a törvénynek a 
parlamentben történő elfogadása, de a jogalkotóknak a jogszabályok megalkotása a feladata, a 
jogalkalmazóknak, a hatóságnak pedig, hogy alkalmazzák azokat a jogszabályokat, amelyeket 
a parlament, illetve a kormány meghozott. Valóban az utolsó - hogy így mondjam - szálak 
elvarrása szükséges, a miniszteri rendeletnek - hogy így mondjam - paralelbe hozása a 
kormánnyal és a törvénnyel. Meg fogjuk oldani szerintem. Ennyit szeretnék mondani, azt 
hiszem, ezzel mindent elmondtam. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a reagálását. Természetesen 

elhangzottak olyan kérdések, vélemények, amelyekre nem reagáltunk és nem reagálunk. Ez 
részben azért van, mert a részleteket mi sem ismerjük. Ez Dobos Ferenc kérdése volt, majd 
megpróbálunk utánanézni, tehát ez új történet. Sajnos azt azért tudni kell, és ez elég furcsa a 
bankok részéről, más egyéb beruházásban, nem kertészeti célú beruházásokban tárgyalok 
bankokkal, és ezt a 2,5 százalék kedvező kamatozású hitelt gyakorlatilag - ha jól tudom, mert 
mindig erről tájékoztatnak - 2013-ban fel kell használni. Ez egy újabb nehéz történet, mert 
annál a beruházásnál, ami még majd csak ezután fog indulni, és egy komolyabb beruházásnál 
nagyon nehezen elképzelhető, hogy 2013-ban befejeződik, tehát ebből azért úgy gondolom, 
hogy bennünket egy kicsit megint félrevisznek vagy kizárnak a lehetőségekből. 

Még talán annyit szeretnék mondani itt az útdíjjal kapcsolatban, mert államtitkár urat 
számtalan esetben, nemcsak a kertészet vonatkozásában kerestem, hanem egyéb más témában 
is, hogy én legalább olyan súlyos helyzetnek tartom a tejágazat szempontjából, ezt csak 
hangsúlyosan szeretném kimondani, nem ehhez a témához tartozik, hogy a tejágazat nem 
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került ebbe a kedvezőbb elbírálásba. Ez pedig, biztos vagyok benne, hogy részben 
tejáremelkedést fog okozni, elkerülhetetlen, olyan minimális ezrelékek, százalékok vagy 
tizedszázalékok vannak ebben az ágazatban, ami egy ilyen jellegű dolgot nehezen visel, de 
remélhetőleg, én bízom benne, hogy ez a kérdés is majd időben meg fog oldódni. 

Bennem fölvetődött itt egy dolog, visszatérve szintén az újdíjjal kapcsolatban, azt 
azért majd remélhetőleg egy későbbi időszakban figyelembe lehet venni, hogy az egyik 
legnagyobb kertészeti ágazat területében érdekelt káposztafélék termesztése az útdíj 
szempontjából is egy izgalmas kérdés, mert a kora tavaszi, április-májusi káposzta-, kínaikel-
exportok azért komoly tételek a kertészetben, nem csak a paradicsom és a dinnye. Ezt azért a 
tisztelt jelenlévők megsértése nélkül szeretném mondani. Tehát remélhetőleg egyszer a 
káposztatermelők is majd bekerülnek ebbe a körbe, habár ilyen szempontok alapján nagyon 
nehéz lesz ezt a kérdést - így fogalmazom - normálisan kezelni, mert mindig lesz valaki, aki 
szeretne bekerülni, de ugyanakkor véges ez a lehetőség, és valahol meg kell húzni a margót és 
a vonalat. 

Nagyon szépen köszönöm mindannyiójuk nevében, mindannyiótok nevében a 
hozzászólást, illetve a reakciókat.  

Fólia és üvegház alatti fejlesztési program a 2014-2020 közötti időszakban  

Én most arra kérem dr. Mártonffy Béla barátomat, hogy a tájékoztatóját tartsa meg. 
Ott már vitát nem nyitunk afölött, mert úgy gondolom, hogy az egy tájékoztató jellegű anyag, 
ha jól érzem, éppen ezért. Majd utána később még szeretnék egy pár szót szólni az 
Egyebekben. 

 

Dr. Mártonffy Béla tájékoztatója 

DR. MÁRTONFFY BÉLA elnök (FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács): Köszönöm a szót, elnök úr és a lehetőséget is, hogy röviden 
tudom ismertetni a 2014-20-as fejlesztési programunkat. (Az előadó kivetítőt használ az 
előadása megtartásához.) 

Mielőtt végigmennék ezen az anyagon, illetve annak főleg azon a részén, amely itt a 
hajtatást, illetve a termálenergiát érinti, engedjétek meg, engedjék meg, hogy csatlakozzak 
néhány véleményhez. Én azt gondolom, amit Ledó úr mondott, illetve a polgármester úr, az 
egy nagyon fontos megjegyzés, mondat volt. Azt gondolom, hogy korszakváltáshoz érkeztünk 
ezen a területen. Körülbelül 10 évvel ezelőtt volt először, hogy fölmértük azt, hogy körülbelül 
mire képes a magyar zöldség-gyümölcs ágazat, és akkor még az akkori programokban és 
elképzelésekben úgy fogalmaztunk, hogy ha jól sáfárkodunk Magyarország lehetőségeivel, 
akkor Közép-Európa Hollandiája lehetünk. Ez kicsit ilyen fellengzősnek tűnt, de én azt 
gondolom, hogyha most visszaidézem ezeket a mondatokat, ebbe az irányba talán most el 
tudunk indulni. 

Miről is van szó? Arról van szó, hogy egy viszonylag kis területen nagy értéket 
előállító ágazat teljesítményét szeretnénk fokozni úgy, hogy egy nyitott piac közepén ülünk. 
Számtalan felmérésünk volt az elmúlt években, és ma pontosan látjuk azt, hogy az ágazatunk 
legnagyobb problémája az áruhiány, az az érték, amivel mi az országot segíteni tudjuk, a 
gazdálkodók meg tudnak élni, és amiből gyarapítani tudjuk magunkat, nem termelődik meg, 
vagy nem úgy termelődik meg, vagy nem abban az időszakban, vagy nem abban a 
minőségben. Ennek a gondnak a megoldására állítottunk össze egy 2014-20-as fejlesztési 
javaslatot. Ez a teljes ágazat véleményét tartalmazza, az összes szakmai bizottságunk 
megtárgyalta, és ennek az eredményeként nyújtottuk át a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, a 
parlament Mezőgazdasági bizottságának, az albizottságnak és a kamarának is most a 
legutóbbi napokban.  
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Engedjétek meg, hogy a mai témához kapcsolódó részt kicsit didaktikusan emeljem ki. 
Szabad előadásban is elő lehetne adni, de én úgy gondolom, hogy az a pár gondolat, ami most 
remélhetőleg előkerül, a kollegát megkérem, hogy ha sikerült áthozni, ezen az anyagon 
mennék, ez néhány oldal, de nagyon fontosnak tartom, és így közösen követni tudjuk a 
gondolatainkat.  

Az első részben hadd emeljem ki azt, hogy az ágazat helyzetét jellemezzük. Azt látjuk, 
hogy a zöldség-gyümölcs ágazat mintegy 200 milliárd forintos elsődleges termelési értéket 
állít elő. Ez 600 milliárdos áruérték. Ez mindig összekeverődik a statisztikákban, a 
jelentésekben. Az elsődleges termelési érték az, amit a földön megtalálunk. A kertészetnek a 
kétharmadát adja a zöldség-gyümölcs, ez egy ilyen komoly mennyiség és pozíció, és úgy 
gondolom, hogy ezért is fontos ezeknek a részleteknek a kibontása. 

Mi jellemzi ezt az ágazatot? Magas kézimunkaerő-igényes, technikai és technológiai 
igénye magas, és még nagyon fontos, hogy körülbelül 50-50 százalékban exportra termelünk, 
tehát ennek az ágazatnak óriási az exporthozatala. 

Mi jellemzi még? 3,5 millió tonnát termeltünk, és ebből 1 millió tonnát elveszítettünk. 
Ez nem biztos, hogy így van, mert 3,8-3,9 millió tonnás adatokra is bukkantunk a 
statisztikában, de ha a többéves átlagot nézzük, akkor körülbelül ez jellemző. Ez mindjárt 
magyarázza az előbbi gondjainkat.  

A visszaesés okainál több mindent lehet elmondani, itt főleg a felvásárló kereskedelmi 
csatornákat. Ez egy nagyon fontos szempont egyébként. A napokban voltam 
Lengyelországban, ahol ezek a csatornák nem estek össze az elmúlt időszakban, és ez igen-
igen tudja segíteni az ágazat fejlődését.  

A különböző feldolgozási és egyéb technológiai fejlesztések hiánya egy elég komoly 
feketekereskedelmet hozott létre.  

Egy mondatot arról, hogy van egy feldolgozóipar, ami a hazai termelésünknek 
mintegy felét, korábban nagyobb részét, 70 százalékát is felhasználta. Ez ma 50-50 százalékra 
tehető. Ez egyébként a világtrenddel azonos. Viszont a feldolgozóiparunknál beszűkült a 
termékkör, és ez megint egy nehéz helyzetet eredményez a piacépítésben. 

Van egy jellemző, amit már említettem, hogy a friss piaci termékek iránti kereslet 
emelkedett, és úgy gondolom, hogy ez igazodik az áruházláncok térhódításához is, és innen 
kell visszaszámoljuk majd az ágazat fejlesztését, az ágazat kibocsátásának a lehetőségét és 
azt, hogy milyen minőségű és mennyiségű árut tudunk eladni. 

Áruhiány. Mint ahogy említettem, ez jellemző az ágazatra, és az is, hogy különböző 
dömpingtermékek, importtermékek zavarták meg a magyar termékek piacra jutását, sok 
esetben kiszorították a magyar piacról. 

Mik a legfontosabb gondjaink? Most én úgy látom, hogy a tőkehiány, a 
szervezetlenség, és természetesen az áfa, amire azt gondolom, hogy a következő időszakban 
nagyon komolyan oda kell figyelni a kormányzatnak. Meggyőződésem egyébként, hogy azon 
célok kapcsán, amiket a kormány meghirdetett - az egymillió új munkahely és az 
értékteremtés, a vidéki élet minőségének a javítása -, elkerülhetetlen, hogy adott pillanatban 
az áfát a konkurenseink szintjére csökkentsük. 

Fölírtunk néhány stratégiai célkitűzést, csak slágvortokban említeném meg. Itt egy 
1 millió tonnás termelést szeretnénk visszafejleszteni. Szeretnénk korszerű technológiát és 
öntözést. Az öntözésre visszatérve egy mondat erejéig, ma olyan állapotban vagyunk, hogy 
mindössze 20 százalékát öntözzük annak a területnek, amit termelésre használnánk. Ez 
természetes módon az áru minőségében és a piaci pozíció bonyolultságában, illetve 
nehézségeiben jelenik meg. Exportképes. Én úgy gondolom, hogy nekünk a következő 
fejlesztéseket is úgy kell megtervezni, hogy annak a nagyobb része exportra kerüljön, tehát 
piacokat kell nyissunk. Ledó úr is említette, hogy a szezont bővítenünk kell. Erre nagyon jó az 
a lehetőség, ami most a termálenergiával megnyílt. 
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Ágazati integráció. Ez egy rendkívül fontos dolog. Egy termelői szerveződésű 
időszakon vagyunk túl, körülbelül 10 éve működnek a tészek Magyarországon, de én úgy 
gondolom, hogy itt az idő, hogy felülvizsgáljuk ezt a rendszert 10 év után.  

A napokban voltunk épp Feldman helyettes államtitkár úrral egy lengyelországi 
látogatáson, és meggyőződtünk arról, hogy Lengyelországban ezek a szerveződések miért 
virágzanak, miért nem találkoznak azokkal a nehézségekkel és problémákkal, amiket 
Magyarországon tapasztalunk, és hogy milyen sikerre viszik azokat a termékköröket, amiket 
ők kiemelten kezelnek vagy egyáltalán termelnek. Csak megemlítem, hogy az 
almatermelésben a legnagyobbak ma már Európában, 3,2 millió tonnát termelnek most, és a 
tervük az, hogy 4 millió tonnára mennek föl. Nem részletezve ennek a hátterét, azt kell 
mondjam, hogy pillanatnyilag az almatermelés szívében és környékén a termelői szervezetek 
viszik a 60 százalékát az almának a világpiacra, és letarolták az orosz piacot. Ilyen 
szempontból még a hollandokat is ki tudják szorítani. Nagyon-nagyon komoly tapasztalatokat 
szereztünk. 

Tehát én azt javaslom majd a kormánynak, hogy vegyük elő a termelői szervezetek 
működését segítő és akadályozó szempontokat, és hogy úgy mondjam, gomboljuk újra ezt a 
kabátot. 

Én úgy gondolom, új termékköröket is létre kell hozni, illetve a feldolgozásban úgy 
gondolom, hogy az egy jogos elvárás, hogy a hozzáadott érték növekedjen, de itt például 
mindjárt megemlítem a fresh cutot, amire minden lehetőségünk megvan Magyarországon is, 
hogy ezt a sikeres terméket Magyarországon is forgalmazzuk. Látható, hogy a magyar 
fogyasztó, a magyar zöldség-gyümölcs iránt érdeklődő esetén, én azt tudom mondani a 
vizsgálataink alapján, hogy 90 százalék inkább a magyar zöldség-gyümölcsöt veszi, hogyha 
normális, elfogadható áron kerül a piacra, márpedig az elmúlt időszakban ez így történt, és 
természetesen az eltartóképesség a cél, mint ahogy mondtam, új munkahelyek és az 
értékteremtés. 

Továbblépnénk. Most kérném a növényházi részt, ez egy összefoglaló ebből az 
anyagból. Én úgy gondolom, mint ahogy említettem, hogy egy különleges helyzetben van 
Magyarország, és itt most elsősorban, miután a téma ezt öleli föl, a növényházi termeléssel 
kapcsolatos elképzeléseinket, illetve javaslatainkat ismertetném. Azt látjuk, hogy az 1,7 millió 
tonnás zöldségtermelésünknek a negyede származik körülbelül a hajtatott termelésből. A 
hajtatott termelésnél egy nagyon fontos szempont az, hogy úgy gondolom, egyrészt a 
magyarországi időjárás igényli, hogy egy védett környezetben, egy védett technológiával 
termesszük ezeket a növényeket. Ez biztosítja azt, hogy megfelelő minőségben, 
mennyiségben és időzítve tudjuk szállítani a piacra, úgy, hogy ez indítja el tulajdonképpen 
ennek a fontosságát. A másik pedig az, hogy a friss piaci termékek iránti kereslet nőtt a 
világon, itthon is és a környező piacokon is, amiket meg akarunk szerezni. 

Hol van ez a terület, ahol ezt meg tudjuk tenni? Látjuk az adatokból, hogy Dél-
Magyarország a legnagyobb, és ha Közép-Magyarországgal együtt veszem, a 90 százaléka itt 
történik ennek. Annyit, hogy itt 2600 hektár, amit most át tudunk látni technikailag, az 
technológiailag 3700 hektár. Láthatjuk, hogy hogy alakultak itt a mennyiségek. Én azt 
gondolom, hogy körülbelül átlagosan ez a 380 ezer tonna az, amit elő tudunk állítani, de ez 
nem elégséges arra a piacra, amit mi megcéloztunk. Megfeleződött ez, mint ahogy itt az 
adatokból látjuk, és azt is látnunk kell, hogy ez a csökkenés a technológiai fejlesztéssel kisebb 
volt, mint maga a területcsökkenés, de én azt gondolom, hogy ez így normális. 

Láthatjuk, hogy ez a termelési mód, a fedett, a fóliás, üvegházi termelés egy felfutó 
termelési lehetőség Európában, mindenki látja és tudja, csak Almeriát akarom említeni, amely 
ennek az éllovasa Európában. De láthatjuk azt, hogy több országban is, ahol egyébként, ha 
nem is olyan jók a feltételek - gondolhatunk Hollandiára is, ahol ez általánossá vált -, ott is 
nagyon komoly fejlesztéseket végeztek, például itt van Lengyelország. Most, hogy friss ez az 
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élmény, éppen most néztük meg, Ledó úr is részese volt ennek az útnak, ahol 
paradicsomtermelésre egy fantasztikus üvegházi fejlesztést hajtottak végre, és mind új 
beruházás. 

Az áruházláncok követelményeit már említettem, és úgy gondolom, ezt így lehet 
biztosítani. 

Mi a jellemző most? Azt látjuk, hogy egyhajós, kislégterű fóliaházak vannak. Én úgy 
gondolom, hogy a program megváltoztatása ennek a leváltását célozza. Nehezíti az egész 
dolgot, hogy tőkeszegény ez a termelés, amit mi Magyarországon folytatunk, és ezért az olcsó 
importtal állandóan szembetaláljuk magunkat. Ebből nagyon nagy problémák adódtak. 

Elindítottuk volna ezt a programot már 2007-2013 idején is, de azt látjuk, hogy 
mindössze a töredék… Akkor is 1000 hektárt határoztunk meg, hogy körülbelül ezzel ki 
tudnánk tölteni azt a piaci űrt, illetve további piacokat szerezni, amire szükségünk lenne, de 
mindössze 60 hektár. Ezt én ma kijelentem, és azt hiszem, a bizottsági ülésen egyszer már 
szóba került, hogy ez egyszerűen kudarc. Itt senki nem vádol senkit, de azt lehet látni, hogy 
ezzel nem lehet egy ilyen jól prosperáló vagy nagy lehetőséget magába foglaló ágazatot 
továbbvinni. 

Röviden kijelenthetem, hogy az elmúlt 20 évben ezen a területen Magyarországon 
semmilyen fejlesztést nem lehetett elérni. Természetesen vannak nagyon korszerű és nagyon 
jó termelők, fejlett technológiával dolgozók, de én most általánosságban Magyarországról 
beszélek. Tehát azt szeretnénk látni, ami mondjuk megtörtént, megint Almeriát említem, de 
mondhatnám most Olaszországot is, a szamócában óriási fejlesztéseket vittek véghez, egy 
generális fejlődés indult el, ami ontja magából az árut, és tulajdonképpen akkor a marketinget 
erre lehet megszervezni és nem a nem lévő árura. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. 
Ennek tudatában futottunk neki megint a 2014-20-as fejlesztési időszaknak.  

Ahogy látható, itt a fogyasztás trendjét figyelembe vettük, és azt is, hogy biztonságos, 
jó minőségű árut lehet így előállítani. 

Amikor még ezen dolgoztunk, illetve a szakma dolgozott, szóba került ez a bizonyos 
termálenergia kérdése, ami azóta megoldódott. Teljesen normálisnak tartom és akceptálom 
Bakó Dániel megjegyzését, mert valóban egy ilyen korszakalkotó lépés után, amit még 
egyszer köszönünk államtitkár úrnak is meg Farkas elnök úrnak is, amit ezen a területen 
megtettek az ágazatért, bizony ezt az utolsó finom lépést is meg kell tenni ahhoz, hogy ez a 
fejlesztés nagyon jól működjön. 

Mi a célterület? Itt néhány növényt is felsoroltunk, de ezek általánosságok. Én azt 
gondolom, a döntő az, hogy ez az 1000 hektár plusz létre tudjon jönni, és úgy gondolom, 
hogy ha 3600 hektárra tudjuk növelni ezt a területet, akkor egy egészen komoly növekedést 
érhetünk el, mintegy 200 ezer tonnával tudjuk növelni ezen a területen, ami úgy gondolom, 
hogy ha sikeres, akkor magával húzza utána ennek az ágazatnak a továbbfejlődését. 

Arra kérek mindenkit, hogy ez a tervezett 10 százalék üvegház, 20 százalék blokkfólia 
és 70 százalék mobil fólia, illetve nagylégterű, egyhajós, ezt ne vegyük szentírásnak. 
Valamilyen szakmai irányból el kellett indulnunk, figyelembe véve a beruházási 
lehetőségeket, a tőkeigényét, a jelenlegi fejlettségünket. Úgy gondoljuk, hogy ennek van 
realitása, hogy ilyen irányból ilyen arányba tudjuk a fejlesztést megtenni. 

Eredmény: 1000 hektár új növényház és 45 milliárd forintos támogatás. 
Mi a 2014-20-as? Nem tudva azt, hogy milyen lehetőségek lesznek, azt mondtuk, 

hogy realistaként az 50 százalékos támogatást célozzuk meg, de nyilvánvaló, itt meg lehet 
tenni azokat a lépéseket később, hogy egyes vonalak nagyobb mértékben legyenek támogatva. 
Ebben megint a lengyel példát szeretném előhozni. Van három kiemelt termékkörük: az alma, 
a gomba és a burgonya. Minden más termékkel is foglalkoznak, de ezek olyan prioritásokat 
élveznek, amikor fejlesztés van, hogy azt mindenképpen sikerre tudják vinni. 
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A fejlesztési javaslataink végül is nagyon egyszerűek ezen a területen: 1000 hektár 
üvegház 45,5 milliárdos új termelési értéket hoz létre, és ha megnézzük itt a táblázat fölött, ha 
ezzel jól sáfárkodunk, akkor 7 év alatt tulajdonképpen azt a támogatást ki is termeli az ágazat. 
Ennél jobb beruházást ma Magyarország számára a mezőgazdaság és minden más területén 
nem lehet találni. Tehát ezért is nagyon fontos volt az a lépés, amit most megtett a kormány. 

Hadd vegyek még ehhez a rövid beszámolóhoz egy másik területet. Úgy gondolom, 
hogy illik itt a gombatermesztés fejlesztéséről is beszélni, mert ott is már a gombaházakban 
történik leginkább a korszerű és jó gombatermelés. Valamikor egy nagyon felfutó időszaka 
volt a gombatermelésnek, az utóbbi években viszont épp a technológiai fejlettség hiánya miatt 
visszaestünk, 20-25 ezer tonna körüli. Én úgy gondolom, hogy bár a pincés termelésben 
nekünk nagyon nagy tapasztalataink vannak, meg jó nosztalgiánk is van benne, de alapvetően 
ma van egy korszerű gombaházi termelés, amit szintén a fólia- és üvegházfejlesztéshez 
tudnánk sorolni. Piacaink nyitottak ezen a területen, és itt szeretnénk azért ezt a területet 
szintén megduplázni és mintegy 50 ezer tonnára fölvinni. Én úgy gondolom, hogy ennek van 
realitása, ebbe az irányba már többször el is mentünk. Ebben meg kell oldanunk azt a kérdést, 
ami most nagyon feszítő, a szalmaügyet, amit Nagy László úr az előbb említett. Ha a 
gombatermelők alól kiviszik a szalmát, akkor az alapjait tüntetjük el a gombatermelésnek, 
márpedig azt kell mondjam, hogy a környező országokban rendkívül húzna a gombapiac, 
tehát erre érdemes fejleszteni, és itt is meg tudnánk duplázni azt a 15 milliárdos bevételt 
35 milliárd körülire. Úgy gondolom, hogy ez önmagában támogatandó terület. 

Összegezve erről a fejlesztési programról. Nyilván ennek van még többi része, de úgy 
gondolom, hogy az most nem a megbeszélés tárgya. A feldolgozás, gyümölcstermelés nagyon 
bonyolult kérdés, vagy akár a logisztika és a kereskedőházi tevékenység megélénkítése. De ha 
ezen a területen el tudunk ’15-től indulni, mert ’14 átmeneti év, akkor biztosan mondhatom, 
hogy ez az 1 millió tonna plusztermék megtermelődik, lehet, hogy még több is, és a 
munkahelyek is létre fognak jönni vidéken. Ebben az ágazatban a jelenlegi teljesítménynél el 
kell fogadjam azt a nemzetközi véleményt, hogy ma a magyar kertészet 30-40 százalékos 
szinten működik. Tehát biztosan benne van egy duplázási lehetőség, hogyha nem több. 

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak a tájékoztatóját és figyelemfelhívását. 

Egyebek 

Most engedjék meg, hogy egy pillanatra teljes mértékben magamhoz ragadjam a szót. 
A bizottsági munkához nem egészen kapcsolódóan, de mégis az elvégzett munkával 
kapcsolatban szeretnék egy emléktárgyat Budai Gyula úrnak átadni az „Erős magyar 
kertészetért” érmet. Köszönjük a kertésztársadalom nevében, hogy elvégezted ezt a munkát és 
segítettél. (Farkas Sándor átadja dr. Budai Gyulának az emléktárgyat. - Taps.) Gratulálok. 

Ugyanakkor szeretnék megkérni mindenkit arra, aki a szakmában jártas, illetve 
kevésbé jártas, hogy ha minden igaz, van egy szándéknyilatkozat, amit szeretném, ha a 
kertészek magukévá tennének, mi személyesen államtitkár úrral az elsők között fogjuk aláírni 
a magyar kertészet erősségéért és jövőjével kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy fontos, 
hogy egy ilyen kinyilatkozással is erősítsük az ágazat jövőjét és a lehetőségeit. Kicsit 
valószínű, lehet, hogy ezt más PR-eseménynek tartja, de mi hiszünk abban, hogy ez nem az, 
hanem valóban az a szándék, amiért eddig is dolgoztunk és ezután is dolgozni fogunk. 
Köszönöm. Ha ezt megkapjuk, akkor államtitkár úrral és képviselőtársaimmal aláírnánk, 
amennyiben természetesen egyetértenek. (A képviselők aláírják a növényházi termesztés 
fejlesztéséről szóló szándéknyilatkozatot.)  

Most, hogy aláírásra kerültek ezek a dokumentumok, szabadjon kérnem a kertész 
kollegákat, illetve aki a teremben van, és egyetért ezzel a szándéknyilatkozattal, írja alá. 
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Most engedjék meg, hogy visszatérjünk egy pillanatra, egy meghívást szeretnék 
eszközölni mindannyiójuk felé. Július 26-án és 27-én itt mi ebben a majorban és ebben a 
Kinizsi Parkban fogjuk megrendezni a Kinizsi Napokat első alkalommal hagyományteremtő 
szándékkal az erős magyar mezőgazdaság érdekében és elkötelezettségében, amelyre nagy 
tisztelettel és szeretettel várom mindannyiójukat, mindannyiótokat, már csak azért is, mert én 
személy szerint hiszek abban, hogy a vidéknek, a mezőgazdaságnak az elkövetkezendő 10-15 
évben biztos, hogy olyan szerepe lesz, amely a vidéki megélhetés és a vidéken élő emberek 
számára fontos. Éppen ezért ezt csak úgy tudjuk elérni, egy olyan erős ágazattal, aminek most 
szerencsére és remélhetőleg hosszú távon megmarad az a kormányzati támogatása, amellyel 
bírunk, hogy valóban a mezőgazdaság egy kitörési pontja is lehessen a magyar gazdaságnak. 
Ennek jegyében kerül ez a rendezvény megtartásra. Miniszter úrral, az új agrárkamara 
vezetésével, európai uniós képviselőkkel szeretném ezt a programot színesíteni, ami szakmai 
program, majd a második nap, szombat szintén részben szakmai, illetve olyan, ami az 
idelátogatók teljes szórakoztatását fogja szolgálni. 

Nagyon szépen köszönöm. Most ebben a pillanatban be fogom zárni a bizottsági ülést. 
Kérem, az aláírásokat, aki tudja, tegye meg. Most egy nagyon rövid technikai szünet, ezeket a 
középső székeket valószínűleg a technikai személyzet ki fogja vinni, és mindenkit szeretettel 
hívok egy svédasztalos kora délutáni ebédre, úgyhogy jó étvágyat kívánok, és köszönöm 
szépen. (Taps.) 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 01 perc)  

  

Farkas Sándor 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 

 


