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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm önöket a Parlament Mezőgazdasági bizottsága 
Kertészeti albizottságának az ülésén. Köszönöm azt a lehetőséget az OMÉK szervezői 
részéről, hogy helyet adtak ennek az albizottsági ülésnek. Úgy gondolom, hogy ennél 
aktuálisabb helyszínen jelen pillanatban ez a bizottság nem ülésezhetne, már csak azért sem, 
mert kiemelten fontos a mezőgazdaság bemutatása, mezőgazdasági értékeink bemutatása, 
ezen belül a kertészeti termékekre való figyelemfelhívás. 

Egy pár gondolatban engedjék meg nekem azt, hogy visszatekintsek az albizottság 
munkájára, mivel nagyon sokan nem ismerik, habár többen vannak itt közöttünk, akik már 
voltak bizonyos mértékben meghívva különböző rendezvényeinkre. De mégis azt kell 
mondanom, hogy az elmúlt gyakorlatilag két és fél évben az egyik legaktívabban működő 
albizottságnak a munkájában vesznek most részt, már csak azért is, mert a kertészeti ágazat 
szinte minden jelentős alágazatán vagy ágazatán végigment a bizottság a tárgyalási 
sorozatokon. Végigbeszéltük, végigegyeztettük a különböző ágazatok lehetőségét, sorsát és 
jövőképét, amely nagymértékben illeszkedik a kertészeti stratégia elképzeléseihez, illetve 
közösen gondoltuk át a kertészeti stratégia kidolgozásának legfontosabb pontjait. 

Ezekről az ülésekről csak annyit, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat, a dísznövény 
ágazat, a kertépítés, az értékesítés, a TÉSZ-ekkel való kapcsolattartás és a TÉSZ-ek 
jelentősége, amelyről beszéltünk és végül, de nem utolsósorban egy komoly vívmánya volt 
ennek a bizottságnak az, hogy a termálenergia hasznosításában egy nagyon komoly 
előrelépést sikerült a bizottságnak, a Fruitvebnek és minden más, aktívan részt vevő 
személynek elérni, ami a koraizöldség-termesztésben, a hajtatott zöldség és 
dísznövénytermesztésben egy komoly lehetőséget fog biztosítani az elkövetkezendő években, 
hogy ennek az ágazatnak a fejlődése töretlen legyen vagy újraindulhasson. 

Tehát ezek voltak azok a legjelentősebb témakörök, amelyekről beszéltünk, és most 
eljutottunk oda, hogy az a fontos kör, amit közösségi marketingnek hívunk, amin ha valaki 
részt vett - gondolom, hogy többen részt vettek a megnyitó ünnepség pillanataiban is -, 
miniszterelnök úrnak egy, ha nem is pontosan idézett mondatát emelném ki, hogy minél több 
magyar árut, minél több magyar zöldséget, gyümölcsöt fogyasszon a magyar társadalom. 

Azt gondolom, hogy ez a mai ülésünk is erről kell hogy szóljon, és erre hívjuk fel a 
figyelmet, már csak azért is, mert ezzel - ahogy korábban is megfogalmaztuk - egészséges 
élelmiszerhez jut a magyar társadalom, ezáltal munkahelyeket teremtünk és egy olyan 
fejlődési utat írhatunk le, amely hosszú évek óta váratott magára, és új lehetőségek 
biztosításával ez az ágazat ütőképes és meghatározó lehet az agrárágazat keretén belül. 

Éppen ezért fontos, hogy erről a kérdésről ma itt beszéljünk és felhívjuk a figyelmet 
arra a sajtón keresztül is, és saját magunkban is megerősítsük azt, hogy igenis, erre a 
marketing tevékenységre nekünk szükségünk van. Fokozott figyelmet kell arra fordítanunk, 
hogy a magyar áru a magyar piacokon, a magyar társadalom tagjai számára elérhető, 
megfizethető legyen, és minél nagyobb mértékben fogyasztójává váljék ennek az árunak ez a 
magyar társadalom. 

Tehát fontosnak tartom azt, hogy erről beszéljünk, és engedjék meg, hogy itt most 
külön köszöntsem a két előadónkat, Jancsó Istvánt a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről és 
Simon Péter urat, az Agrár Marketing Centrum vezetőjét, és itt az asztalnál ülőket, dr. 
Mártonffy Bélát és Simonka György urat. Itt mellettem még két hely kiadó, Font Sándor 
elnök úr várhatóan később fog érkezni, és bízom abban, hogy a többi képviselőtársam is 
megérkezik, de ha nem, akkor is határozatképes a mai bizottsági ülésünk, amely úgy 
gondolom, hogy példaértékű is lehet. 
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A programunkat úgy tervezzük, hogy körülbelül fél 4 körül szeretnénk befejezni, a 
helyszín biztosítása körülbelül addig tart. A két előadás meghallgatása után, dr. Mártonffy 
Bélát, a Fruitveb elnökét kérném meg az aktuális gondolatainak az elmondására, utána pedig 
természetesen szabadon bárki a kérdését felteheti, a véleményét elmondhatja, és az itt 
mellettem ülők és az előadók is készségesen fognak az önök rendelkezésére állni. 

Tehát megállapítottam, hogy határozatképesek vagyunk. Most ennek a formaságnak 
eleget téve, aki egyetért azzal a napirenddel, amely a meghívóban szerepel, amelyet ha 
pontosan idézek „A közösségi marketing a magyar kertészet szolgálatában” címet viseli, aki 
ezzel a napirendi ponttal és az egyebekkel, ami a hozzászólás és kérdés, egyetért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a napirend 
elfogadásra került. 

A közösségi marketing a magyar kertészet szolgálatában 

Most felkérem, habár nem egyeztettünk, hogy melyikük fog először szólni, de én azt 
hiszem, hogy dr. Simon Péternek adom meg először a szót, mert lehet, hogy neki egyéb 
fontos elfoglaltságai is vannak. Nem tudom, erről nem egyeztettünk, de Péter, tiéd a szó, 
parancsolj! 

Dr. Simon Péter, az Agrár Marketing Centrum vezérigazgató-helyettesének 
előadása 

DR. SIMON PÉTER, az Agrár Marketing Centrum vezérigazgató-helyettes: 
Köszönöm szépen. Olyan nagy kiállítást sikerült összeraknom, hogy alig találtam meg ezt a 
termet, már körbeszaladtam rádióval a kezemben és a kollégám segítségét kértem, hogy 
hogyan jutok ide az előző programpontunkról. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, számomra, a Magyar Turizmus Zrt., az AMC, és 
mondhatom a Hungexpo Zrt. nevében is, habár nem egyeztettem én sem velük, hogy az 
Országgyűlés egyik albizottságát láthatjuk vendégül. Nem is emlékszem rá, hogy erre volt-e 
bármikor példa. Az OMÉK a legrégebbi mezőgazdasági kiállítás, egészen a reformkori 
állatvásárokig vezetjük vissza, de igazából elődünknek tekintjük a nagy híres, 1896-os 
millenniumi kiállítást, amit 1895-re szerveztek, terveztek volna a szervezők, csak megcsúszott 
a rendezés, úgyhogy gyorsan törvényt módosítottak és így lett 1896 a millennium éve. 

Köszönöm szépen a felkérést. Próbálom összefoglalni, hogy mit jelent az, hogy 
közösségi marketing, mit tettünk eddig, mi az, amit nem tettünk, és mi az, amit tehetnénk a 
jövőben. 

A közösségi marketing, ha bárkinek mondjuk, először értetlenséget vált ki, hogy 
miféle dolog az, mert általában meghatározott termékeket szoktunk promotálni, meghatározott 
gazdasági szereplőknek a termékeit. A közösségi marketing igazából csak az agrárium 
területén jelent meg és fejlődött ki, ez egy olyan támogatási konstrukció vagy tevékenység, 
amelynek a lényege az, hogy termékek vagy termelők meghatározott csoportját támogatjuk 
közösségi marketing eszközökkel. Mégpedig úgy, hogy ezzel se az európai közösségi jogot ne 
sértsük, se a közös agrárpolitika elveit, és a különböző jogi eszközeibe ütközőt se 
cselekedjünk, és a versenyszabályokat se sértsük. 

Lényeges az, hogy miután egy európai uniós tagállam vagyunk és a közös 
agrárpolitika szabályait azért nagyjából itt a jelenlévők is nagyon jól ismerik, nemzeti 
költségvetésből nyújtott támogatási konstrukciót csak úgy egy adott tagállam nem 
alkalmazhat. Ezt notifikáltatni kell, illetőleg akkreditáltatni az Európai Bizottsággal. 

A mi támogatási programunk, a közösségi agrár- és bormarketing támogatási 
konstrukció egy olyan támogatási konstrukció, amit az Európai Bizottság notifikált. Tehát 
gyakorlatilag Magyarország, mint tagállam, bármekkora összeget rendelkezésre bocsáthat a 
magyar nemzeti költségvetésből, ezzel nem tudjuk megsérteni az európai jogot, ami egy 
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nagyon fontos dolog, és ezt úgy nem szoktuk eléggé hangsúlyozni, hogy ennek a 
lehetőségeivel mindenképpen élnünk szükséges. 

Vannak olyan tagállamok, akik egyébként ennyire nem voltak ügyesek, ilyen például 
Görögország, akikről az egyik márciusi kiállításomon tudtam meg, hogy elfelejtettek egy 
ilyen támogatási konstrukciót notifikáltatni. Az egyik márciusi kiállításomon jött az egyik 
kiállítónk, és mondta, hogy bezzeg a görög stand mennyivel szebb, mint a magyar stand. 
Természetes, hogy a szomszéd standja mindig szebb, mint a miénk, és az arculat sosem lehet 
eléggé jó, és hogy a görögök milyen jól csinálják. 

Mondtam a partneremnek, hogy akkor mindjárt utánanézünk ennek, hogy a görögök 
pontosan hogyan csinálják. Jött a vásárigazgatóság képviselője, és én megkértem, hogy akkor 
a görög főnökkel, ha összehozna, hálásak lennénk. A második nap reggelén sor került erre, és 
kérdeztem, hogy „kedves kolléga, akkor mi a finanszírozási konstrukció, és hogyan működik 
ez a támogatás?” Először is nem értette, hogy most miről beszélünk, majd a részletező 
leírásban rájött, hogy akkor nekik ilyenjük nincsen. Ott a külföldi vásárokon való támogatás 
abban merül ki, hogy megszervezik, majd utána a résztvevők között elosztják a költségeket, 
és a támogatás formája kizárólag a rendezvény. 

Ha az én kiállításomon résztvevőknél visszaosztottuk és a számokat megnéztük, akkor 
95 százalékos támogatásban részesültek. 

Tehát ezért is fontos az, hogy nekünk már ilyenünk van, nem kell ezeket a notifikációs 
akadályokat újra leküzdenünk, hanem élnünk kell az eszközökkel. 

Az Agrár Marketing Centrum 1996 óta létezik, többféle szervezeti formában, ez 
mindig az adott jogi keretektől függ, most éppen állami tulajdonú gazdasági társaságként 
működünk. Másfél évvel ezelőtt ilyenkor költségvetési szerv voltunk, 2008 előtt pedig kht., 
tehát közhasznú társaság. Ez a váltás igazából a technikai működési részletszabályoktól függ, 
hogy az adott jogi környezetben melyik a leghasznosabb. Most jelenleg gazdasági társasági 
formában működünk. 

A notifikált támogatási konstrukciónk, illetőleg az ez alapján kibocsátott nemzeti 
jogszabály meghatározza azt, hogy milyen támogatási eszközöket, miket alkalmazhatunk. 
Ezek közül a legismertebbek a nagy médiakampányok, amelyek óriásplakáton, kültéri 
felületeken, televízióban láthatóak. Fontos a részvétel nemzetközi kiállításokon, illetőleg 
belföldi kiállításokon. Nemzetközi kiállításokon mi szoktuk felépíteni a nemzeti standot, ahol 
a jelentkező kiállítók részt vehetnek kedvezményes díj fejében. Ez egyfajta támogatás. 

Májusban volt egy amsterdami kiállítás, és ott a hozzánk hasonló szervezetek 
képviselőivel tanácskoztunk. Az volt az első kérdés, hogy „Kedves kollégák, akkor kinek az 
országa mennyi támogatást nyújt a külföldi kiállításokon való részvételhez?” Tehát amikor 
elmegyünk egy kiállításra, a költségek mekkora részét fizeti az Agrár Marketing Centrum, 
illetőleg mennyit kérünk a kiállítóktól? 

Amikor megemlítettem, hogy igazából, ha kiszámolom, én 95 százalékos támogatást 
nyújtok, cserébe a kiállítóink rendszerint elégedetlenek szoktak lenni, akkor döbbent csend 
volt a válasz, mert a többség 50 százalékos támogatás-intenzitást nyújt, de vannak olyan 
országok, például Hollandia, akik szintén csak a szervezési költségeket állják, mint a görögök. 

Fontos még a nyomdai termékek készítése, tehát számos külföldi, illetőleg belföldi 
használatra szánt nyomdai eszközt alkalmazunk, nyomtatunk és terítünk mind külföldön, 
mind belföldön egyaránt. Illetőleg pénzbeli támogatást is tudunk nyújtani, tehát nemcsak egy 
programot tudok szervezni saját lebonyolításban, a közbeszerzési törvény hatálya alatt és 
vállalkozási szerződés keretében, hanem pénzbeli támogatást tudok nyújtani. 

A különböző partnerekkel, a termékpálya képviselőivel mindig ez szokott lenni a 
legkonfliktusosabb terület, hogy ha van egy meghatározott keretösszeg, azt milyen módon 
költsük el. Tehát én, mint támogató nyújtsak pénzbeli támogatást, lehetőleg minél magasabb 
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támogatás-intenzitással, avagy saját magam, saját szervezésben bonyolítsak le egy 
termékpálya- vagy egyéb programot. 

Természetesen a kedvezményes jelöltek az előbbit preferálják, mi pedig inkább az 
utóbbit, de azért minden évben meg szoktuk találni a kompromisszumos pontot, amikor 
mindenki egy kicsit elégedetlen, meg azért mindenki elégedett is. 

A költségvetés mérete, hogy mekkora büdzséből is gazdálkodunk. A csúcs a 2000-es 
évek környékén volt, ami akkor nominálisan 3 milliárd forint volt, ha ezt most reálértéken 
vennénk, akkor ennek 7 milliárd forintnak kellene lennie. 2005-2006-tól egy ilyen bruttó 
egymilliárdos összegnyi keretösszeggel szoktunk gazdálkodni, ami nagyjából megfelel a 
hasonló méretű országok által közösségi marketingre szánt forrásokkal, tehát nagyjából a 
hasonló méretű Portugália is ekkora összeget szán agrármarketing-tevékenységre. 
Természetesen én a magam részéről elégedetlen vagyok ezekkel a forrásokkal, mert nincs az a 
pénz, amit ne lehetne hasznosan erre a célra elkölteni. 

Amit az elmúlt években eredményként el tudtunk érni, különösen 2010-től kezdődően, 
hogy habár folyamatosan, költségvetési évről évre mindig visszatérő motívumként megjelent 
az, hogy bázisalapú tervezés, az év közben zárolt összeget kell alapul venni, illetőleg miután 
költségvetési forrásról van szó, bruttó összegekről beszélünk, tehát még adott esetben az áfa 
emelkedése is farag a nettó forrásokból, tehát kedvezőtlenül érint. A működési költségekre 
gyakorlatilag már hosszú-hosszú évek óta állandó stopok és egyéb beszerzési korlátok vannak 
hatályban. Mi ezen paraméterek mellett azért minden évben el tudtuk érni, hogy egy kicsit 
többet tudjunk közösségi marketingre fordítani. 

A legfontosabb az, hogy például sikerült felhasználni a bormarketing forrásokat, 
amelyek 2010-ig jelentőségükben felhasználatlanul hevertek, ez közvetlenül a kertészeti 
ágazatot nem érinti annyira, de amit a bor termékpályára felhasználtunk, az a pénz 
megmaradt, és annak egy részét például zöldség-gyümölcs, illetőleg kertészeti programokra is 
tudtuk többek között fordítani. 

Ezen többletforrások még a tavalyi évben is kitartottak, nagy segítséget jelentett a 
2011-es OMÉK, ahol a megtermelődött bevételt a 2012. évi programokra fordítottuk. Például 
2012-ben a berlini Fruit Logistica nevű kiállítást, ami a világ legnagyobb zöldség-gyümölcs 
vására, azt a 2011-es OMÉK-bevételből finanszíroztuk, és akkor váltottunk egy kedvezőbb 
finanszírozási formát, mint ami a korábbi években volt. 

Az idei évben is sokat várunk az OMÉK-tól. Egyrészt azon kívül, hogy maga a 
rendezvény is rendkívül komoly és rendkívül jelentős, azért bevétel is termelődik, amely 
bevételt természetesen az év első negyedévében tervezzük visszaforgatni alaptevékenységre. 

A kertészeti terület, amikor kiadtam a kollégáimnak, hogy felkészítőt mindenképpen 
készítsenek számomra, akkor ismételten találkoztam azzal, hogy kettősség jellemzi. Egyrészt 
a zöldség-gyümölcs ágazat meglehetősen erős, jó az érdekérvényesítő képessége. Én, aki az 
összes termékpályára rálátok, mondhatom, hogy a borászok után a zöldség-gyümölcs 
termékpálya képviselőinek az egyik legjobb az érdekérvényesítő képessége. Ugyanakkor a 
dísznövény ágazatról ez nem mondható el. Ez a dísznövény ágazat igazából, mind az elődei, 
mind az elmúlt években egy kicsit az egyéb kategóriában mozgott, mint a nyúl termékpálya 
vagy sokszor a hal termékpálya, amin mindenképpen szükséges változtatni. Ezért is 
szerveztük most meg az OMÉK keretében a C-pavilonban a dísznövény-kiállítást, hogy ezzel 
jelezzük azt is, hogy azért itt abban gondolkodunk, hogy egy korszakváltásra e tekintetben 
szükség van. 

Visszatérve a zöldség-gyümölcs területre, mint a kertészeti ágazat meghatározó 
részére, azért ezen területeken is komoly eredményeket értünk el. Az alap nemzetközi 
kiállításokon, mint amilyen a korábban említett Fruit Logistica, mindig részt veszünk. Én a 
magam részéről javaslatot tettem arra, hogy célozzunk meg egy díszvendég státuszt, amilyen 
hamar csak lehet. A német kiállítások rendkívül népszerűek, tehát ott azért évekkel előre kell 
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megkezdeni a diplomáciai és egyéb előkészítést és az előleg kifizetését. Az egy nagyon 
komoly rendezvény. 

A partnereinknél azt tapasztaltuk, hogy az rendkívül sikeres szokott lenni és komoly 
üzletek is köttetnek. Ahogy a brnoi vásárigazgatóság kollégája mondta néhány héttel ezelőtt, 
hogy a friss zöldség, gyümölcs egy meglehetősen rizikós termék, tehát egy nagyon fontos 
bizalmat feltételez a partnerek között, és sokszor a kamionok mobiltelefon-hívásra indulnak 
el. Ezen kereskedelmi feltételek mellett nagyon fontos, hogy évente legalább egyszer 
találkozzanak személyesen a partnerek és megerősítsék a kapcsolatukat, illetőleg sok esetben 
az, hogy végre lássák egymást, hogy kivel is szoktak e-mailen, interneten üzleteket kötni. 
(Megérkezik az ülésre Font Sándor.) 

Ha még újabb partnerek is beérkeznek, akkor az kifejezetten többlet, haszon és 
nyereség. 

Ha az elmúlt évekre visszatekintünk, akkor a zöldség-gyümölcs termékpályára 100-
140 millió forint közötti összeget szoktunk fordítani, a programoknak a visszatérő elemei ez a 
„5 a day” programsorozat, aminek most egyébként egy nagyon komoly nemzetközi 
konferenciája zajlik ezekben a napokban, szintén itt a Hungexpo területén, viszonylag 
komolyabb, már szabad szemmel is látható költségvetéssel. Alapvetően a programelemek a 
szakmaközi szervezet, illetőleg a terméktanács jól bevált javaslatainak a figyelembevételével 
zajlanak, mint azt korábban említettem, igazából nézeteltérések inkább a technikai 
lebonyolítás tekintetében szoktak felmerülni, de ezeket azért eddig minden évben tudtuk 
rendezni. 

A kertészeti ágazattal kapcsolatban ilyen pozitív dolgokat sajnos, nem tudok 
elmondani, mert az a maradék termékpályák közé tartozott egészen mostanáig. Amit az AMC, 
illetőleg elődszervezeti, vagy elődformái tettek az elmúlt években, a 2000-es évek elején 
számos piackutatást, illetőleg stratégiaalkotást támogattunk. Majdnem minden évben 
támogattuk a Hortus Hungaricus dísznövény-kiállítást, illetőleg a szőregi rózsafesztivált is 
támogattuk, ami évről évre visszatérő programeleme az Agrár Markering Centrum 
munkatervének. 

Ezt kevésnek találtuk, találjuk, és amint korábban említettem, ezért is kívánjuk 
demonstrálni a váltást az OMÉK-kal, hogy egy külön pavilonba, a C-pavilonba behoztuk a 
kertészeti bemutatókat. Természetesen az előkészítés során számtalan vita volt, hogy egy 
pavilont megér-e egy ágazat, van-e olyan nemzetgazdasági súlya, de azt az álláspontot 
képviseltük, hogy mindenképpen továbbfejlesztésre és támogatásra érdemes. 

Az ágazat nincsen különösen kedvező helyzetben, a vágottvirág-fronton sem látunk 
kifejezetten pozitív adatokat, ahogy az egyik vágott virággal foglalkozó kollégám mondta, az 
idei Valentin-nap is meglehetősen haloványra sikeredett a korábbi évekhez képest a forgalom 
szempontjából. 

A kertépítési területét pedig a kertészeti ágazatnak az építőipar kedvezőtlen helyzete 
alapvetően meghatározza, hogy történelmi mélyponton van sajnálatos módon az átadott 
építési és használatbavételi engedélyek száma, és aki nem épít házat, az kertet sem épít mellé. 
Ezért is van szükség többlettámogatásra és a terület megsegítésére. 

Röviden ennyit szerettem volna összefoglaló gyanánt elmondani, és természetesen 
önökön, mint országgyűlési képviselőkön áll, hogy az éves költségvetési törvény 
megszavazásakor mekkora pozitív egész szám kerül a költségvetési törvénybe. 

Mint ezen terület képviselője, minél magasabb számnak a kodifikálását kérném ezúton 
is. (Font Sándor: Ez rajtunk nem szokott múlni!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jancsó Istvánnak adom meg a lehetőséget, hogy 

tájékoztasson bennünket. Köszönöm a közben megérkezett Font Sándor elnök urat, a 
Mezőgazdasági bizottság elnökét. 
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Jancsó István főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium) előadása 

JANCSÓ ISTVÁN főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Vendégek! Simon Péter vezérigazgató-helyettes úr eléggé 
részletesen taglalta az úgynevezett belföldi közösségi marketing lehetőségeket. A belföldit 
azért hangsúlyozom ki, mert az úgynevezett hazai forrásból történő támogatás szintén a 
közösségi marketing támogatások kategóriájába tartozik. 

Ezen felül azonban van egy másik lehetőség is, ez az úgynevezett európai uniós 
társfinanszírozási marketingprogramok támogatási lehetősége. Ennek az alapját a 46/2005-ös 
FVM-rendelet adja, amely gyakorlatilag a 3/2008-as és az 501/2008-as bizottsági, illetve 
tanácsi rendeletekre alapul. 

Ezeknek a rendeleteknek a lényege annyiban különbözik a hazai felhasználástól, hogy 
nagyon szigorú uniós monitoring rendszer alá van vetve. A programok gyakorlatilag szinte 
egy felhasználói sémán alapuló, és a felhasználás tekintetében igen szabályozott keretek 
között kell hogy lebonyolódjanak. Ez egyben egy könnyebbség a felhasználónak, másik 
oldalon nehézség a megvalósítás tekintetében. 

Gyakorlatilag, amikor elindultunk és a pályázati lehetőséget meghirdettük, akkor 
szembesültünk azokkal a problémákkal, hogy maga az uniós előírás annyira bonyolult és 
részletes dokumentációt írt elő, hogy maga a pályázó nem egy alkalommal szinte beleveszett 
annak a megoldásába. 

Szerencsére a mezőgazdasági bizottsági munka során Brüsszelben sikerült elérni, hogy 
egyszerűsítsék ezeket a kiírásokat, sőt olyan szintig is el tudtunk mozdulni, hogy egy 
úgynevezett handbook-ot, vagyis felhasználói kézikönyvet tudtunk kibocsátani, amely 
gyakorlatilag egy folyamatos tételsoron keresztül vezeti a pályázót a kidolgozási 
lépcsőfokokon és kötelmeken keresztül. 

Nos, miről is van szó ezekben a pályázatokban? Ezeknek a pályázatoknak a célja 
alapvetően az Európai Unió mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeinek, azok előállítási 
módjainak támogatására irányuló promóciós programok támogatása itt, az Európai Unión 
belül, és harmadik ország alatt értem az Unión kívüli országokat. Mi az, ami esetleg 
problémát jelenthet? Ezek az úgynevezett speciális feltételek. 

A speciális feltételek azok, hogy ezek a marketing elemek nem irányulhatnak 
meghatározott márkanévre vagy különleges származásra. Alapvetően, akik hozzám fordulnak 
különböző marketing támogatások és kérelmek tekintetében, azok alapvetően a saját 
terméküket saját nevük, gyártónevük alapján szeretnék promotálni. Ez a támogatási rendszer 
nem ez a kategória, kivéve - és itt mindig kihangsúlyozom -, hogy ha ez hagyományos, 
különleges termék, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termék, vagy oltalom 
alatt álló eredet-megjelöléssel rendelkezik. 

E három esetben lehet használni a termelő és a felhasználó nevét, illetve konkrét 
utalást adni a névre. 

Ez egy másik procedúra gyakorlatilag, hogy ezen három védjegy valamelyikét 
megszerezzék a termelők, előállítók. Erre mindenképpen ösztönözzük őket. A VM illetékes 
szakterülete folyamatosan, és azt lehet mondani, hogy évről évre azért most már növeli ezen 
termékek számát, és gyakorlatilag hál’ istennek többen a maguk tevékenysége során, termelői 
oldalról realizálták ezeknek az előnyeit is. 

Mindenképpen meg kell említeni azt, hogy gyakorlatilag a támogatások tekintetében 
kik lehetnek a pályázók. Ez azért érdekes, mert olyan termékpályát képviselő, az Európai 
Unió területén működő ágazatra nézve reprezentatív szakmai és szakmaközi szervezetek, 
amelyek gyakorlatilag elismerten működnek történetesen mondjuk Magyarországon. Itt egy 
nagyon lényeges pontot kiemelnék. 

Általában azt tapasztaljuk a marketing tevékenységeknél, hogy a programok 
megvalósítása során az egyes ágazatok valahogy nem nagyon kommunikálnak a 



 11 

társágazatokkal, tehát külön, a saját maga ágazatán belül ő végrehajtja a marketingprogramot, 
a kommunikációs programját. Például ez miért jelent hátrányt? 

Azért, mert az Európai Unió ebben a szabályozó rendszerében határozottan kimondja, 
hogy preferálja, sőt jobban előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek gyakorlatilag 
egy komplex rendszert valósítanak meg. Ezek a rendszerek általában nem egy rövid, egy 
alkalomra szóló megjelenést, kiállításon való megjelenést jelentenek, vagy gyakorlatilag egy 
roadshow jellegű tevékenységet, hanem körülbelül 1-3 év tekintetében folyamatos marketing 
tevékenységet, ezáltal gyakorlatilag úgynevezett fogyasztó és fogyasztói viselkedést 
befolyásoló hatást tudnak elérni. 

Most pont itt van az egésznek a nehézsége. Ahhoz, hogy valóban ilyen hatásokat el 
tudjunk érni, oda viszonylag nagyobb forrással vagy költségvetés bevonásával rendelkező 
programokat kell indítani. Ezért is van az, hogy általában az Unió e pályázatok elbírálásakor, 
amelyet a tagország juttat el a brüsszeli bírálóbizottsághoz, mindenképpen azt nézi, hogy az 
megfelel-e az adott ország úgynevezett marketing össz-stratégiájának, amit az a pályázó 
benyújt. A másik oldala pedig az, hogy valóban azok a források, amelyeket ő feltüntet, azok a 
források kielégítő mértékűek-e. Tehát példának okáért itt évekre visszamenőleg egy kis 
gyűjtést csináltam, és azt tapasztaltuk, hogy a legkevesebb forrásszint, amit Brüsszel 
elfogadott, az az egy évre vonatkozó - nem egy marketing eseményre, hanem egy folyamatra - 
50 ezer euró. Ez alatt szinte nem is találtunk pályázatot. Viszont a másik volumenrész elég 
megdöbbentő, például van olyan, hogy 7 millió 400 ezer euró egy hároméves ciklusra 
vonatkozólag. 

Tehát ezek valóban nagy súlyú pályázatok, hosszú kimutatással rendelkeznek. 
Azt mindenképpen hozzátenném, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy külön azon 

szervezetek, amelyek pályázni szeretnének, nem túl sok sikert tudnak elérni, azonban ha ezek 
egymással összeállnak, akkor igen, és erre egy példát tudok hozni. A franciák és az olaszok 
nagyon jól alkalmazzák azt a módszert, amikor különböző termékpályák, például a hús 
esetében a sonka és hozzá a sajt párosításával, tehát a tej- és húságazat közösen pályázik. 
Ugyanez a megoldás volt például a zöldségeseknél, a lengyeleknél lehet ilyen tapasztalatot 
szerezni, az erdei bogyós gyümölcsök és a hagyományos zöldség-gyümölcstermékek 
esetében. De természetesen bármely más kombináció is ugyanúgy működik. 

Ami problémát jelent, hogy az összes uniós tagországhoz viszonyítva, a finanszírozás 
úgy működik, hogy maga az egész pályázat 50 százalékát az Európai Unió állja, a másik 50 
százalékát a pályázónak kell állnia. Itt van a következő lehetőség, amiben még úgy érzem, van 
mit javítani, hogy ezt a maradék 50 százalékot nem kötelező a pályázónak teljes mértékig 
kifizetnie, mert ebbe 30 százalékos mértékig beszállhat az úgynevezett központi költségvetés, 
a központi forrás. 

Vannak különböző praktikák. Itt pont a lengyel példát tudom felhozni. Ők még tovább 
szofisztikálták ezt a dolgot, ezt a maradék, fennmaradt, a pályázót terhelő 20 százalékot még 
tudták úgy is csökkenteni, hogy egy közös, úgynevezett marketing stratégiai büdzséelosztó 
rendszert hoztak létre, amelyben valójában meghatározzák, hogy egy-két évre vonatkozólag 
mik azok a standard irányok, és abból a büdzséből, amibe befizetések voltak és kezelik, ebből 
gyakorlatilag adnak még plusz támogatást a pályázó részére. 

Így el lehet érni azt, hogy a pályázónak nem 20 százalékot kell később a pályázatnál 
fizetni, illetve az önerőt megvalósítani, hanem még kevesebbet. 

Nálunk jelenleg ez az 50 százalékos, illetve 30 százalékos finanszírozási rész még nem 
működik, ez részben az elmúlt tíz év költségvetési és egyéb kérdései okán alakult így, de 
folyamatosan azt szorgalmazzuk a tárcánál, hogy legyen lehetővé téve ennek a 
finanszírozásnak a megvalósítása. Ez minden bizonnyal megmozdítaná részben a kertészeti 
ágazat mozgását is, a többi ágazat mozgásával egyetemben. 
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Ami eddigi tapasztalat volt, az pontosan megerősíti azt, amit Simon Péter 
vezérigazgató-helyettes úr is mondott, hogy a kertészeti ágazat nem tartozott valóban az élen 
járó, e témában mozgó ágazatok közé költségvetési okok miatt. 

Azonban ettől függetlenül a rendelkezésre álló és itt a szakmai szervezettel való még 
korábbi konzultációk alapján, a lehetőség megvan. Tehát mi azon vagyunk, hogy azokat a 
magyar vívmányokat, amelyeket a különböző, részben a kertészeti ágazatban elértünk, azokat 
tudjuk továbbvinni, és ez lehetőséget ad ennek a forrásnak a kihasználására is. 

Egy-két ilyen, még kiegészítő mondat, csak hogy konkrétan megnevesítsem. Van 
maga a friss gyümölcs és zöldség, amely kimondottan külön soron van támogatva, a 
feldolgozott gyümölcs és zöldség, élő növények és díszkerti termékek külön soron vannak. 
Tehát nem zárkózik el az Európai Unió Bizottsága sem ezek támogatásától. Még ezen kívül 
egyéb, a hús- és tejtermékek is rendelkezésre állnak. 

Mindenképpen meg kívánom említeni azt, hogy körülbelül a legutóbbi, az Európai 
Unió Bizottsága által készített felmérés alapján az éves előirányzat, amit kifizetésre szán az 
Unió, az körülbelül olyan 50 millió euró nagyságrendben mozog. Az élen járó országok, akik 
ezekkel nagyon aktívan tudnak élni, ahogy említettem, ilyen Németország, Olaszország, 
Franciaország és még a legutóbbi statisztikák szerint Spanyolország is ebben a kategóriában 
szerepelt. Tehát van mit követnünk, mert van olyan példa, amit tudunk nézni és követni, hogy 
hogyan kell megvalósítani. 

Itt a belső szervezés kérdése, illetve azon források bővítése és megvalósításának 
lehetősége, ez sok mindent előrelendítene a témában. Ennyit szerettem volna mondani. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a két tájékoztatót. Azt gondolom, hogy a labda feldobásra 

került, Mártonffy úr. Én mintha úgy érzékeltem volna, hogy talán a Fruitveb, mint 
szakmaközi szervezet, nem él a lehetőségekkel? 

Dr. Mártonffy Béla, a Fruitveb elnökének hozzászólása 

DR. MÁRTONFFY BÉLA, a Fruitveb elnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Ravasz kérdést tett fel most az elnök úr, hogy válaszoljak, de inkább előbb a két előadáshoz 
szólnék hozzá. Azt gondolom, hogy mindkét felvetést és előadást száz százalékig el tudom 
fogadni, mégpedig azért, mert az elmúlt 15 évben - ha jól számolom -, mióta az AMC 
megalakult, az elsők között voltunk, akik nagyon komolyan vettük ezt a dolgot. Tudtuk azt, 
hogy a szakmaközi tevékenységnek - egyébként Európa minden országában - 50 százaléka a 
közösségi marketing ügyekkel foglalkozik, lévén, hogy a piacszabályozás az egyik 
legfontosabb területe a szakmaközi szervezeteknek. 

Tehát megéltük azokat az AMC körüli változásokat, ami 1996-97 óta zajlik. Voltak 
benne kedvezőbb évek és voltak benne kevésbé kedvező évek. Úgy gondolom, mondjuk ezt 
azért reálisan el kell mondani, hogy a múltkori OMÉK után valóban történt egy nagyon 
komoly lépés a nemzetközi, illetve a külföldi közösségi marketing ügyében, tudniillik addig a 
magyar zöldség-gyümölcs ágazat szereplői - a többi ágazattól eltérően -50-50 százalékban 
finanszírozták a Fruit Logisticát, a legnagyobb kiállítást, és akkor az AMC bevételei lehetővé 
tették, hogy ez szintén 90 százalékra emelkedjen. Ez egy nagy visszatérés volt, mert nagyon 
sokan kritizálták ezt a kiállítást előtte. 

Azt meg kell mondanom, és most így első blikkre is gratulálnék, mert úgy gondolom, 
hogy a 2011-es OMÉK-nél is jóval sikeresebb lesz ez az OMÉK. Én az előkészítés egy 
részében részt vettem, és most látom, hogy igen-igen komoly. Nagyon remélem, hogy a 
miniszterelnök megállapítása, hogy a mezőgazdaság milyen fontos a gazdaságon belül, ez itt 
tükröződik is. 
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Szóba került a „5 a day”konferencia, aminek az előkészítésében valóban voltak 
technikai nehézségeink. Megoldódott, mondanám, pénteken mindenkit szeretettel várunk a G-
pavilonba, és akkor mindjárt mutatnám azt, hogy a magyar zöldség-gyümölcsnek milyen 
fantasztikus elismertsége van a világon. Jobban elismerik, mint mi magunk.  

Három éve kérnek minket, hogy Közép-Kelet-Európában rendezzük meg ezt a 
zöldség-gyümölcs fogyasztást növelő konferenciát. Ez körülbelül a ’70-es, ’80-as évek elején 
terjedt el ez a „5 a day”Amerikában, és rögtön ráharapott az egész világ. Ma elképzelhetetlen, 
hogy ezen elvek nélkül menjen a zöldség-gyümölcs promóció. Ennek a lényege az, hogy egy 
népegészségügyi és egy gazdaságfejlesztési programot valósít meg, miután 400-800 gramm 
közé tehető az a zöldség-gyümölcs, amit el kell fogyasztani ahhoz, hogy az immunrendszer 
működjön, csak nagyon egyszerűen ennyit mondanék. Magyarország a 380-420 között libeg, 
de volt olyan is, amikor a 300-hoz volt közelebb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy 
nagyon komoly program és nagy siker, hogy ezt itt rendezhetjük meg Magyarországon. 

Ambivalens érzéseim vannak, tudniillik a hazai és az európai uniós marketing 
lebonyolításában is részt vettünk, és mind a kettőnél komoly nehézségekkel találtuk szembe 
magunkat. Az egyik, ami most a legfontosabb talán, hogy hallottuk Jancsó úrtól, hogy az 
Európai Unióban a szakmaközi szervezetek a címzettjei ezeknek a programoknak, miután a 
közösségi marketingről van szó. Pillanatnyilag, ha jól tudom, vezérigazgató-helyettes úr, nem 
pályázhatunk mindenre Magyarországon, mint szakmaközi szervezet, azt hiszem, ilyen a 
rendeleti háttér, ezt az információt kaptam. 

A másik pedig az, hogy említette igazgató úr, hogy a saját megvalósítás és a 
termékpályák részvétele milyen fontos ebben. Nézzék el nekem, természetesen termékpálya-
párti vagyok, és én magam szeretnék részt venni a programokban minél nagyobb térnyeréssel, 
és úgy gondolom, hogy ehhez állítjuk mindig össze azt a marketingprogramunkat - ősszel is 
össze fogjuk állítani a jelenlegit -, aminek alapján úgy gondoljuk, hogy dolgozni kell. 

Nagy hiányosságnak érzem, de úgy tudom a korábbi beszélgetések alapján a 
vezérigazgató-helyettes úrral, hogy ő is osztja azt a nézetemet, hogy bizony, mindig el kell 
készíteni azokat az elemzéseket, üzleti elemzéseket, aminek alapján eldöntjük, hogy erre 
adunk pénzt, arra nem érdemes; nem az, hogy nem adunk, nem érdemes. 

Most szeretném jelezni, és ezt szeretném majd a későbbiekben megbeszélni az AMC 
vezetésével, úgy gondolom, hogy most a kormány elé fog kerülni a zöldség-gyümölcs ágazati 
stratégia, ha jól tudom, Czerván államtitkár úr nyilatkozta. Úgy gondolom, hogy ez az első 
lépés. Most jön az a lépés, hogy mely termékköröket, milyen piacon, milyen módszerekkel és 
milyen üzleti háttérrel tudjuk megvalósítani. Ezt a szervezetünk szeretné októberben, 
novemberben kidolgozni, és keressük hozzá a lehetőséget, hogy milyen büdzsét lehet ahhoz 
találni, mert ez nem egy olyan munka, hogy néhány ember egy délután összeül és 
megcsinálja. Ennek a megoldásában kérnénk majd segítséget. 

Azt tudom, hogy a Fruit Logistica a jövő évre rendben van, ha jól emlékszem, erre mi 
készülünk is, de én döntőnek tartom és szeretném kérni, hogy a termékpálya minél szélesebb 
körben részt vehessen a közösségi marketing elméleti és gyakorlati részében. 

A magyar termékkörben köszönetet kell mondanom Simonka képviselő úrnak, ezt 
vehetik, ahogy akarják, de én tudom azt, hogy ebben a kérdésben, hogy az elmúlt három 
évben egy csomó termékkör területén sikereket tudtunk elérni, abban nagy szerepe van, úgy 
is, mint miniszteri biztosnak ezen a területen. Csak egyet említek, mondjuk mindenki azt 
szokta mondani, de több termék is van, dinnyében bizony, elkezdtünk visszakapaszkodni a 
nehézségekből. Pócs János ezt jobban tudja, mert ő ért is a dinnyéhez, én csak beszélek róla. 

Az EU-s pályázatokkal kapcsolatban a következő megjegyzésem van. Megéltük, a 
franciákkal egy igen jó pályázatot nyertünk 2004-2005 körül, most hirtelen nem ugrik be 
pontosan az évszám, kétéves előkészítés után egy komoly belpiaci marketinget, talán 4 vagy 5 
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termékkörre. Minden követ megmozgattunk akkor, hogy ezt meg tudjuk szervezni 
Magyarországon, de vissza kellett belőle lépnünk. Itt két gond volt. 

Az egyik az, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben akkor ezt nem lehetett 
beleilleszteni a rendeletek miatt az AMC tevékenységébe, tudniillik ebben segítséget ígértek, 
a másik meg nagyon reális volt a kifogások közül: Magyarországon a szervezetünk 
jogosítvány hiányában nem tudta ezt az önrészt az ágazat szereplőitől összegyűjteni, ami 
ehhez szükséges lett volna, és amire a többi országban megfelelő jogszabályok állnak 
rendelkezésre, valóban az 50 százalékos támogatás mellett. Ez jó hír, hogy itt egy központi 
lehetőség is van 30 százalékig. Ezt már csak azért is jó hírnek tartom, mert megint 
kopogtatnak nálunk a franciák, akikről egyébként mi koppintottuk a szervezet működésének a 
szisztémáját. Megint kopogtat, hogy akkor induljunk el egy uniós pályázatban, és úgy 
gondolom, hogy nagy sikerrel kecsegtet a dolog, mert a franciák ebben nagyon felkészültek. 

Úgy gondolom, hogy a közösségi marketing az elmúlt iksz évben volt 
Magyarországon, de én úgy érzem, hogy egy kicsit botladozott. Sokkal-sokkal komolyabban 
kell ezt venni, azt hiszem, 7 milliárdot mondott a vezérigazgató úr, hogy akörül kellene jönni 
(Dr. Simon Péter: Reálértéken.), szóval ebben nem lehet visszalépni.  

Mi beléptünk a piacgazdaságba, és azt gondolom, hogy ha piacgazdaságról beszélünk, 
akkor a marketing egy jóval komolyabb dolog, mint amit idáig meg tudtunk ebben valósítani. 
Úgyhogy ennek tudatában szeretném kérni az albizottságot is, hogy segítsen ebben, és 
természetesen mi is megteszünk mindent, hogy ez sikeres legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Mártonffy úr gondolatait. A bizottsági kereteket betartva, 

először képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget, amennyiben kérdésük vagy 
véleményük van, és utána pedig a résztvevőknek. Nem tudom, van-e valamelyik 
képviselőtársamnak ezzel kapcsolatban gondolata. Pócs János! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok, és 
egyáltalán a rendezvény, maga a program az önmagáért beszél. Úgy gondolom, hogy a 
magyar mezőgazdaságban, a kertészeti kultúrában kifejezetten igaz, amit olyan sokat 
hallhattunk, hogy Európa éléskamrája lehetünk. Talán mégsem vagyunk, vagy nem vagyunk 
eléggé, és ennek pontosan a megfelelő marketing a hiánya. Hiszen ha a saját környezetünkben 
szétnézünk és megkérdeznénk, hogy hol lehet friss tojást, zöldséget, gyümölcsöt kapni, 
melyik település mitől híres, miben van kínálata, akkor nem biztos, hogy az emberek tudnák. 

Úgy gondolom, hogy a parlamentben is folyamatosan tapasztalhattuk, a média is ezt 
igazolta vissza, hogy a tudatos vásárlóközönség igenis, nagyon erős Magyarországon, egyre 
erősebb. Nem véletlenül erősödött meg az a hajlandóság is, hogy egyre többen csomagolják át 
az árukat, mert a vásárlók magyar terméket szeretnének vásárolni. 

Tehát úgy gondolom, hogy ha Magyarország területi és éghajlati adottságainak 
köszönhetően mindent elő tudunk állítani, nemcsak hogy tudunk, hanem egészen biztos, hogy 
bármely európai országhoz képest ugyanolyan vagy sokkal jobb minőséget tudunk előállítani, 
ha van olyan tudatos vásárló, aki kész és meg akarja ezt a terméket vásárolni, akkor a köztes 
megoldás már csak az, hogy megfelelő marketinggel, hiteles marketinggel ezt el tudjuk 
juttatni a vásárlóközönség felé. Úgy gondolom, hogy ez egy nemzetépítő lépés, és ezen jó 
úton vagyunk. Ebben szeretném termelőként is megköszönni mindenkinek a munkáját, és 
további sok sikert kívánok, és köszönöm az előadást a magam részéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Font Sándor elnök úr! 
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FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm elsősorban a 
bizottság tagjait, és természetesen mindazokat a meghívott vendégeket, akik előadóként 
szerepelnek. Majdnem kicsinek bizonyult a terem, de itt szeretném köszönteni a sok 
érdeklődőt, akik eljöttek, hogy meghallgassák, hogy egyrészt formális keretek között hogyan 
működik az albizottság, de nyitott keretek között, hiszen kíváncsiak vagyunk esetlegesen az 
önök véleményére is. Ezért a bizottsági ülés formális szabályait egy kicsit feloldjuk, mert 
általában csak a meghívott vendégek szólalhatnak meg a bizottsági ülés keretein belül. 

Ezért mondtam, hogy ezt a formális szabályt biztos, hogy feloldjuk, tehát úgy, ahogy 
az albizottság elnöke, Farkas Sándor képviselőtársam jelezte, ha a jelenlévő vendégek 
gondolataikkal tudják erősíteni azt az imázst, amiről mi itt ma beszélgetni szeretnénk, akkor 
ezt szívesen halljuk. 

Ami a témát illeti, engedjék meg, hogy ne csak azt az aspektusát említsem meg, hogy 
középpontba került-e egyáltalán az agrárszektoron belül a kertészet és ennek fényében milyen 
volt a pályázati finanszírozásnak egyáltalán a lehetősége, hanem ennél egy picit messzebbre 
menjek. Magyarország jelenlegi problémái között minden bizonnyal önök is, ti is hallottátok, 
hogy az egyik legnagyobb a foglalkoztatottság kérdése. Ez egy alacsony érték az európai 
uniós országok átlagához képest. Remélem, hogy mindenkihez elérkezett már az az általános 
kormányzati szándék, hogy stratégiai célként kezeljük a foglalkoztatás növelését. 

Erre természetesen a kormánynak az adott pénzügyi keretek között nem végtelen a 
mozgástere, hogy ezt a foglalkoztatottságot növelje, de nyilvánvaló, hogy abban a 
mozgástérben, ami rendelkezésre áll, szeretne a leghatékonyabban megoldást találni. 

Aki ismeri, netán részese volt, az tudja, hogy ma egy, nem konkrétan a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó pályázat esetében kőkemény feltétel a foglalkoztatás bővítése, 
netán a termelékenység növelése.  

Mi azt gondoljuk, akik a mezőgazdaságot egy kicsit közelebbről ismerik, netán a 
kézimunkaerő-igényes mezőgazdasághoz közelebb állnak - itt nagyon hangsúlyozottan 
mondtam ezt a kézimunkaerő-igényes mezőgazdaságot -, azok tudják, hogy az az adottság, 
amiről Pócs János beszélt, ez természeti adottság, de egyben szakmai, felkészültségi, 
kulturális adottság is; a mezőgazdasági kultúrát értem ez alatt. Ha nekünk adottságként itt 
rendelkezésünkre áll, akkor nyilvánvaló, hogy szeretnénk erősíteni a kormányzatban azt a 
szándékot, hogy a foglalkoztatási kérdéskörben igen komoly partner lehet a mezőgazdaság, és 
mondjuk meg azt is, hogy a kézimunkaerő-igényt igénylő ágazatok területén lehet komoly ez 
a foglalkoztatottság. 

Ebben nem akarjuk lebecsülni a szántóföldi növénytermesztést, de mivel itt azért 
hozzáértő emberek ülnek, tudjuk, hogy jó néhány száz, netán ezer hektár terület is viszonylag 
kicsi élőmunkaerő-igénnyel megművelhető. Nem ilyen már az állattenyésztés. Nem véletlen, 
hogy a kormánynak feltétele, hogy állami termőföld bérlése esetén most már kötelező az 
ismert 2 hektáronként nagy számú állat beállítása egy éven belül. Itt persze az állattenyésztés, 
növénytermesztés egyensúlyát szeretné a kormányzat és mi magunk is az állattenyésztés 
javára valamelyest visszabillenteni. De természetesen emögött ott van a foglalkoztatottság 
kérdése. 

Akik itt vagyunk, szerintem szinte magunknak mondjuk ezt, mert ezek ismert tények. 
Örülök, hogy egy ilyen, remélem, sikeres rendezvényen - biztos vagyok benne, hogy az lesz, 
csak az OMÉK idei nyitónapjának eseményét mondom, és tudjuk, hogy péntek, szombat, 
vasárnap lesz igen nagy a látogatottsága majd -, egy ilyen fontos eseményen kerül sor a 
bizottságunk kihelyezett ülésére. Bízom benne, hogy maga az albizottsági ülés is alkalom 
arra, hogy megerősítsük és felhívjuk a kormányzatunk, a magunk figyelmét, hogy két 
dologban rendkívüli mértékben tud segíteni a mezőgazdaság, az egyik a foglalkoztatottság 
kérdésköre, hogy ha a kézimunkaerő-igényes ágazatokat nagyobb intenzitással fejlesztjük. 
Ezen belül máris itt vagyunk a kertészetnél, tehát ez triviális. 
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A másik pedig, hogy amennyiben ez sikerül, és tudjuk csökkenteni a természeti károk 
kockázatát a mezőgazdaságban, akkor a mezőgazdaság jelentős mértékben tudja az erejét 
hozzátenni a GDP-mutatóhoz. Ez mutatkozott 2011-ben, sőt sajnos, mutatkozott 2012-ben, 
amikor nem volt túl szerencsés a mezőgazdasági évünk, és nem tudott a mezőgazdaság olyan 
mértékben hozzájárulni a GDP-mutatónkhoz, amely amúgy is gyenge lábon állt, lett a mínusz 
1,2 százalékos visszaesés, ha jól emlékszem. 2011-ben köztudott, hogy a mezőgazdaság igen 
szép eredménye billentette egészen magas, nem várt magas szintre a GDP-t. Mi magunk 
között titokban most is reménykedünk, hogy nem elkiabálva, mert van még 50-60 nap a 
mezőgazdasági évünk lezárásáig, novemberig nagyjából, tehát nem elkiabálva a 
mezőgazdasági évünket, de úgy érezzük titokban, hogy megint szép eredményt fog a 
mezőgazdaság teljesítménye hozzátenni a GDP-hez, amely igen jelentős stratégiai 
mutatószám mind az Unió felé, de mind magunknak, hiszen ebből látjuk, hogy a következő 
évben milyen pénzügyi háttérrel, milyen bővülési háttérrel kezdhetünk tervezgetni. 

Tehát mondhatnám azt, hogy két legyet ütünk egy csapásra, hogy ha a kézimunkaerő-
igényes mezőgazdasági területet nagyobb erőkkel fejlesztjük. Mi most megfogadtuk, hogy a 
ciklus vége felé járunk, tehát most mi politikusok vagyunk, mi kénytelenek vagyunk 
politikusi, ciklusról ciklusra gondolkodó fejjel is beszélni. Túl nagy dolgot már nem várunk 
ebben a ciklusban, hiszen mindenki ismeri, hogy ezt a félévet egy erős törvénykezés fogja 
jellemezni, költségvetés, adótörvények. Nekünk lesz még néhány szakmai törvényünk, ami 
bennünket, a mezőgazdaságban érdekelteket érinteni fog, és gyakorlatilag a januári általános 
parlamenti szünet után a február, március szerintem néhány esetleges üléssel fog csak eltelni, 
ami nem alapvető törvénykezéssel, hanem az élet által elénk sodort vagy pedig az Unió által 
esetleg tőlünk elvárt törvénykezést fogja jelenteni. Magyarul: érdemi törvénykezés a jövő év 
elején már nem fog történni. 

Ezért túl nagy ígéretet itt most fölösleges lenne tenni, de mi magunk azt mondtuk, 
hogy próbáljuk meg a mezőgazdasági károk kockázatát csökkenteni és erre erőteljes lépéseket 
tenni a következő ciklusban. Itt például az aszálykárokra gondolok, amelyben közismert az a 
felelőtlenségünk, hogy nekünk sajnos, a víz kétszer szokott problémát okozni: egyszer, 
amikor van, meg egyszer, amikor nincs, és ez az egész évben így van úgy általában. 

Ilyen vízben gazdag ország, mi ezt fel sem fogjuk, hogy milyen vízben gazdag ország 
vagyunk és milyen felelőtlenül bánunk ezzel, ez hosszú távon nem mehet. Tehát 
kikerülhetetlen a teljes vízkormányzásunk és ehhez kapcsolódó öntözési lehetőségeink teljes 
körű kihasználása, itt kőkeményen újra visszakanyarodunk a kertészetre és a kézimunkaerő-
igényes szőlő- és gyümölcstermesztés területéhez, hogy őket is bevonjam ide. Természetesen 
az állattenyésztés és az erre alapuló feldolgozó-ipari ágazatoknak általánosan, és egyébként a 
feldolgozó-ipari ágazatoknak az erőteljes támogatása kikerülhetetlen véleményünk szerint. Ez 
több oldalról megint azt hiszem, hogy stratégiai kérdés egyrészt, mert az ebből élőknek ez egy 
komoly növekvő, nagyobb összegű bevételt jelent, magasabb feldolgozott értékű termék 
magasabb jövedelemmel párosul, ne legyünk mindig alapanyag-eladók, mert ez a legnagyobb 
bajunk, hogy mindig alapanyagot adunk el. Tehát errefelé kell elindulni és csökkenteni a 
termelés kockázatait, mert ilyen a mezőgazdaság, a természetnek vagyunk kitéve. 

Ezért úgy gondolom, hogy amely visszajelzéseket most látunk, a kormányzat 
legfelsőbb szintjéről, az pozitív. Tehát pontosan megérezte mind a pénzügyi kormányzat, 
mind pedig a társadalmi stratégiai kérdésekkel foglalkozó minisztériumok, miniszterek, hogy 
nem butaság az, amit mi itt magunkban már régóta mondogatunk, hogy miért lenne szükséges 
az adottságainkat kihasználni. Semmi más csodát nem kérünk, semmi túlzót nem kérünk, de 
hogy az adottságainkat használjuk ki és merjünk a mezőgazdaságban gondolkodni a 
fejlesztések tekintetében, ez egy olyan haszonnal jár, amely nemcsak az érintett 
gazdálkodóknak haszon, hanem társadalmi szinten, büdzsészinten, a költségvetés szintjén is 
komoly haszonnal kecsegtet. Hál’ istennek ezt a vélekedésünket most már befogadják, ezért 
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mondtam, hogy nagy csodát nem várunk már ettől a ciklustól, de azt igen, hogy a következő 
ciklus ezen kérdések megkerülésével nem megvalósítható, magyarul: kikerülhetetlen, hogy 
ezekkel a kérdésekkel érdemben foglalkozzunk. Itt szerintem kőkemény helyzete, szerepe és 
lehetősége lesz a kézimunkaerő-igényes mezőgazdasági ágazatoknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Itt azért egy gondolat felvetődött bennem most, 

engedjék meg, hogy még visszaéljek egy picit a türelmükkel. Arra szeretném felhívni a 
figyelmüket, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor a Hortus Hungaricus eseményein 
voltunk, ha jól emlékszem, akkor arról beszélgettünk a szakemberekkel, politikusokkal, hogy 
várható egy ilyen kertészeti támogatás, és hogy ez majd milyen célokra és milyen feladatokra 
fog bennünket sarkallni vagy ösztönözni, és ez körülbelül pont egy évvel ezelőtt volt, 
valahogy így szeptember vége táján. Ott arról beszélgettünk nagyon sok mindenkivel, hogy 
várhatóan 2,4-2,8 milliárd forint fog erre a célra a büdzséből rendelkezésre állni a kertészeti 
ágazat számára. 

Utána eltelt egy pár hét, pár hónap, ott sokan ezt kétséggel fogadták, aztán lett belőle 
4,5 milliárd. Szeretném jelenteni, hogy jelen pillanatban 24 milliárd forint áll a kertészeti 
ágazat fejlesztésének a lehetőségére, amelyből, ha jól tudom, 20 milliárd már lekötésre került 
és még fél hónap vagy 20 nap van hátra, amikor még élhet a kertészeti ágazatban szereplők 
köre a pályázati lehetőségekkel. 

Soha ilyen mértékű támogatási rendszer, lehetőség a kertészeti ágazat szereplői 
számára nem volt. 

Azt gondolom, hogy ez is azt bizonyítja, a kormánynak azt a szándékát és azt az 
elkötelezettségét, hogy valóban ennek az ágazatnak a megsegítése vagy talán helyzetbe 
hozása, nagyobb lehetőségek biztosítása adja nekünk azt az erőt, amivel élni kell az ágazat 
szereplőinek. Természetesen itt azért most visszatérve egy picit az eredeti 
gondolatmenetünkre és a témánkra, hogy mennyire fontos az, hogy ez az ágazat valóban 
úgymond, nem azt mondom, hogy kitörhessen, de végül is megerősödve egy olyan új, 
meghatározó ágazata legyen az agráriumnak, amely természetesen a foglalkoztatáspolitikáról, 
az intenzív művelésről és minden más, egészséges élelmiszer előállításról fog szólni. 
Természetesen ennek egyik fontos eleme, még egyszer csak hangsúlyozom, és azt gondolom, 
hogy ezt nem elég sokszor elmondani, nagyon sokszor el kell mondanunk és nagyon sokszor 
fel kell hívnunk mindannyiunk figyelmét, értve az európai uniós támogatáspolitikát, amit itt 
sokszor kritizálunk joggal, hogy nekünk itt, Magyarországon belül a magyar piacokat 
ismételten meg kell erősíteni és vissza kell szerezni minden olyan lehetőséget, amiben a 
környező országok vagy európai uniós országok kiszorítottak a saját piacainkról. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a kérdéskört azzal, hogy háromszor fogyasszunk 
zöldséget, gyümölcsöt, stb., promóciókat és a különböző ágazati specifikumokat folytatni 
kell, de meg kell tanítani a magyar társadalmat arra ismételten, hogy a saját áruinkat 
fogyasszuk. Ez kapcsolódik elnök úr gondolatsorához is. 

Tehát én ezzel próbáltam visszavezetni egy picit az eredeti témához a mai 
tanácskozásunkat, és most megadom önöknek a szót, hogy amennyiben gondolják, éljenek a 
lehetőséggel. Annyit szeretnék kérni a bizottsági munka érdekében, illetve tudjuk, hogy erről 
a parlament gyorsíróin keresztül szigorú jegyzőkönyv készül, ami hozzáférhető lesz később, 
hogy legyen szíves mindenki a nevét és hogy honnan jött, milyen céget vagy milyen 
vállalkozást képvisel, hangosan bemondani, és lényegre törően beszélni, ha lehetne.  

 
DR. ORLÓCI LÁSZLÓ (ELTE Füvészkert): Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt meghívott Előadók! Én a Dísznövény Szövetség és Terméktanácsot képviselem most, 
Orlóci Lászlónak hívnak. 
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Két köszönetet szeretnék mindjárt az elején mondani. Az egyikre Simon Péter úr már 
célzott, tehát a megszólítottság okán szeretnék rá célozni, ez a közösségi marketing kérdése. 
Az idei OMÉK-on lehetőségünk volt, mégpedig igen jó lehetőségünk volt - ha szabad így 
fogalmaznunk - az említett dísznövényágazat közösségi marketing megjelenésére. Köszönet 
érte. 

A másik köszönet, amit előrébb kellett volna időrendiség okán hoznom, az pedig a 
Mezőgazdasági bizottság és annak albizottsága, a Kertészeti albizottság munkája, amit a 
díszkertészet ágazat - én ezt a továbbiakban díszkertészet ágazatként illetném, elmondom 
mindjárt azt is, hogy miért - fejlődése érdekében tett meg. Azért volt egy nagyon jó alkalom, 
mert összefoglalta azokat a problémákat, azokat a lehetőségeket, amelyekkel foglalkoznunk 
kellett, ahogy elhangzott most már nagyon komolyan. 

Ágazatunkra egy nagyon komoly feladat hárul, egy komplex stratégiának a 
megalkotása, egy díszkertész stratégia megalkotása. Hogy ezt miért mondom? Font elnök 
úrnak a szavaira fűzném a szavaimat. 

Nem biztos, hogy csak az hoz a GDP-nek valamit, amit meg lehet enni vagy meg lehet 
inni. A mi ágazatunk által termelt értéket, javakat se megenni, se meginni nem célszerű vagy 
nem szoktuk. Azonban hatalmas értéket képvisel, és említhetném, megint csak ismételve 
elnök úr szavait, óriási munkaerő-szükségletet, mégpedig szakképzett munkaerő-szükségletet 
feltételez, és ez a kettő jelen pillanatban most egy kicsit olyan lovak közé dobott gyeplőként, 
vagy hogy is mondják, olyan szekér, ahol a lovak közé dobták a gyeplőt, tehát szalad. Szalad, 
de nem tudjuk, merre, tehát egy új ágazati stratégiát kell alkotnunk. 

A kérésünk, illetve nemcsak kérés lenne ez, hanem szeretnénk, ha ez így lenne a 
jövőben, és úgy látom, hogy a kormányzati politika minden szinten ezt erősíti, minden 
adalékával, hogy a díszkertész ágazat a jövőben, amennyiben le tudja tenni az asztalra azokat 
az adatokat, feltételeket, stratégiákat, marketing stratégiát, amit le kell tenni az asztalra, 
feltétlenül olyan mértékű támogatásban részesülhessen, olyan mértékű segítségben 
részesülhessen, amilyenre már volt itt példa Magyarországon, és aminek az eredményeit most 
már egy ilyen kiállításon, mint az OMÉK, le tudjuk szüretelni. Köszönöm a figyelmet és a 
türelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? Tessék parancsolni, a dísznövény szintén. 
 
OCSKAY MÁRIA (Dísznövény Szövetség és Terméktanács): Ocskay Mária vagyok. 

Köszönetet mondanék, együtt Orlóci László úrral, hiszen tényleg évek óta ez az első alkalom, 
hogy a dísznövény ágazat így megjelenhet, és a magyar termékek, a hazai termékek, melyek 
láthatóak a C-épületben, hogy ténylegesen segítséggel kiállíthatók és megláthatók. 

Nekem egy kérdésem lenne Jancsó István úrhoz, hogy ez a pályázati lehetőség, mert 
lehet, hogy nem értettem jól, hogy csak szakmaközi szervezeteknek vagy civil szervezetek is 
pályázhatnak, esetleg úgy, hogy a dísznövény szövetség, például a MAKEOSZ a fenntartó, és 
hogy előfinanszírozással kell, mert ez azért nagy kérdés számunkra. 

 
ELNÖK: Megvárjuk a következő kérdést, és egyben hallgatjuk meg a választ. 
További kérdés, észrevétel van-e még? Bittsánszky János, Kertészeti Tanács! 
 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS (Magyar Kertészeti Tanács): Egy kicsit fogadatlan 

prókátorként, a kertészeti ágazatokról ma szó esett, egy mostohaágazat van, ami legalább 
annyira fontos a kertészeten belül, ez a dísznövény ágazat, vagyis bocsánat, a gyógynövény 
ágazat… (Ocskay Mária: Az is, jól mondtad! – Derültség.)… nagyon szépen kérem, hogy ne 
feledkezzünk el róla, munkahelyteremtésben, népgazdaságiérték-termelésben nagyon jelentős 
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tud lenni, ebből eredően ugyanolyan programokra van szüksége a gyógynövény ágazatnak is, 
mint az összes többi kertészeti ágazatnak. 

Természetesen hozzá kell tenni, hogy ehhez az ágazatnak megfelelő marketing 
programot kell az asztalra letenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel más jelentkezőt nem látok, erre nagyon gyorsan 

szeretnék reagálni, részben úgy gondolom, hogy van alkalmam arra, hogy megszólaljak így. 
Az albizottság munkájában a gyógynövényről is tárgyaltunk, elnök úr, és éppen a mai napon a 
Herbária vezérigazgatójával találkoztam és jártam végig a standjukat, komoly lehetőségek 
vannak a gyógynövény ágazatban, főleg a Dél-Alföld vonatkozásában, de fel kell oldanunk 
azokat a foglalkoztatáspolitikai kérdéseket, amelyek a begyűjtést és a különböző kisebbségek 
munkáját szabályozzák, hogy finoman fogalmazzak. Biztos vagyok abban, hogy ebben a 
kérdésben is megfelelő előrelépés lesz, és valóban a gyógynövény ágazat visszaszerzi azt az 
évszázados hagyományain elért eredményeit, amire nagyon nagy szükségünk van, és a mai 
korban pont a gyógynövény ágazat az, ami egy felvirágzó korát kezdi élni az új kultúrákkal 
kapcsolatban. 

Még talán annyit, ha szabad visszautalnom a dísznövény ágazat kérdésére, azt 
gondolom, hogy itt most nagyon leszűkítettük ezt a kört, de korábban megbeszéltük 
albizottsági ülésen, hogy maga a dísznövénytermelés csak egy szűk ága ennek a nagy 
ágazatnak, az összes közpark, temetőkertek, temetők, közterületek rendbe tétele és annak a 
kultúrállapotba hozása - ha fogalmazhatok így - mindehhez a nagy-nagy ágazathoz tartozik. 
Éppen ezért valóban fontos az, hogy megfelelő módon tudják képviselni. 

Gratulálok az elnök úrnak ehhez a munkához, és azt gondolom, hogy az albizottságban 
még biztosan lesz alkalmunk, hogy ilyen munkát folytassunk. 

Akkor a válaszadásra felkérem Jancsó István urat. 

Jancsó István főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai 

JANCSÓ ISTVÁN főtanácsos (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ocskay Mária asszonynak a válaszom a következő. Teljesen egyértelműen 
rendelkezik a pályázat, illetve az uniós kiírás, azt mondja, hogy a termékpályát képviselők, az 
Európai Unió területén működő, az ágazatra nézve reprezentatív szakmai és szakmaközi 
szervezetek önállóan, illetve együttesen is nyújthatnak be. Tehát magyarul, hadd fogalmazzak 
meg ilyen egyszerűen: lehet ilyen vegyes megoldás is, amit kedves Mária mondott, tehát 
működik. 

A másik rész az, hogy előfinanszírozás. Szintén van előfinanszírozási lehetőség, erre 
vonatkozóan a pályázati kiírás a részleteket és a kötelmeket tartalmazza, és magát az 
előfinanszírozási szerződést pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kell 
megkötni. Úgy tudom, hogy most pont az a szerencsés helyzet van, hogy pont Mária mellett 
ül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal igazgatója, aki e témában (Derültség.) a 
szerződésben fog eljárni, ha erre kerül sor.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak érdekes pillanatai az életnek még egy bizottsági 

munkán belül is. Így akkor, ha egymás mellett ülnek, meg is tudják beszélni esetleg talán 
később is. Nem tudom, Simon Péter úr kíván-e válaszolni. Tessék parancsolni! 

Dr. Simon Péter, az Agrár Marketing Centrum vezérigazgató-helyettesének 
válaszai 

DR. SIMON PÉTER, az Agrár Marketing Centrum vezérigazgató-helyettese: Az 
imént többször szóba került az EU-társfinanszírozott projektek kérdése. Az alapvető kérdés, 
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ami itt mindig felmerül, hogy az önrészt ki teszi bele, különösen akkor, ha utófinanszírozott 
projektről van szó. 

Mi már többször körbejártuk ezt a kérdést, pénzügyi vezetőkkel, illetve jogász 
kollégákkal. Azt azért el kell mondanom, hogy meglehetősen nehéz az európai pályázati 
szabályokat, a magyar költségvetési szabályokat és az államháztartási szabályokat 
összefésülni, különösen akkor, ha éven túli, több éves programokról van szó. 

Mi még nem találtuk meg a megoldást, több termékpálya kapcsán, legutóbb például a 
tej terméktanács képviselőjével tárgyaltunk erről, hogy hogyan lehetne egy olyan szinergiát 
elérni és többlet, pótlólagos hatást, hogy az adott évi termékpálya programot egyfajta 
önrésznek az egyik részeként becsatornáznánk egy ilyen pályázatba. 

Mi még nem találtuk meg a megoldást, hogy hogyan lehet egybefésülni vagy 
összefésülni az államháztartási és a közbeszerzési szabályokat. Mind költségvetési szervként 
nagyon nehéz volt az, amikor a fejezettől, tehát a minisztériumtól a forrást március elején, 
március végén kaptam meg, állami tulajdonú gazdasági társaságként is elő-előfordul az, hogy 
áprilisig, májusig csúszik a finanszírozási szerződés. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy még a közbeszerzési szabályokat is figyelembe kell 
venni valamilyen módon, onnan akkor sokszor júniusban, júliusban tudunk ténylegesen 
elindítani egy termékpálya programot, ami nem mindig tud igazodni az adott termékpályának 
a szezonalitásához. 

Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy adott esetben a rám szigorúan irányadó 
rendeleteken kell adott esetben változtatni, hanem itt a teljes államháztartási szabályozási 
rendszert is hozzá kell igazítani ezen igényekhez akkor, ha mi a közösségi forrásokhoz ezúton 
hatékonyabb módon és jobban szeretnénk hozzáférni. 

Mint már említettem, mi kerestük már többször a megoldást, még nem találtuk meg a 
minden szempontrendszert kielégítő megoldást. 

További kérdések, vélemények, válaszok 

SIMONKA GYÖRGY (Fidesz): Jó napot kívánok! Kezüket csókolom! Simonka 
György vagyok. Bár én a zöldség-gyümölcs területen vagyok inkább szakértő, a 
dísznövényeseknek, illetve azoknak, akik felszólaltak, javaslom azt, hogy ha nem tudják 
értékesíteni export irányba ezt a terméket, amit nagyon jó minőségben elő tudunk állítani - 
ugyan az én tapasztalatom az, hogy a Magyarországon előállított dísznövények sokkal 
tartósabbak, mint amit behoznak a multik külföldről, mondjuk nagyon mutatósak egy hétig, 
két hétig, de nagyon gyorsan tönkre is mennek, és szerintem harcolni kell a multik ellen, ezt 
nem szabad megengedni nekik -, erre egy nagyon jó eszköz a marketing, illetve minőséget és 
folyamatos minőséget kell produkálni, de együttesen be kell bizonyítani azt, hogy létezik. Ha 
majd a szakmaközi szervezettel, az agrárkamarával, illetve az önök érdekvédő egyesületével 
közösen létre tudnak hozni egy olyan grémiumot, egy olyan platformot, ahol be tudják azt 
bizonyítani, hogy márpedig van annyi mennyiségű és jó minőségű, stabilan a piacot ellátni 
képes, a vevői igényeket ellátni képes dísznövény Magyarországon, amiért nem kell a 
multiknak Hollandia vagy egyéb más ország irányába menni. Bár a joguk és lehetőségük adott 
az Európai Unión belül, ha nem kell odafordulniuk, messziről ideszállítani, akkor 
elmondhatjuk, hogy Magyarországon lehet, hogy azért megy tönkre az a növény, mert egy 
hétig mondjuk szállítják a hűtőkamionban, a magyar pedig azért tart két-három héttel tovább 
vagy akár két-három hónappal is tovább, merthogy az sokkal jobb minőségű és friss, akkor 
talán megvan a lehetősége annak, hogy belföldön valamilyen módon - még egyszer 
hangsúlyoznám a minőséget és a stabil megbízható piacot tartva - kiszorítsuk a külföldit. 
Talán ebbe az irányba kellene elindulni, mert nagy mennyiségű dísznövény van, nagyon szép 
a dísznövény, amit Magyarországon előállítanak, de a jellemző az, hogy a szomszédos 
országokba is begyűrűzött a válság, és nem viszik el olyan mennyiségben Magyarországról 
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azt, amit önök elő tudnak állítani. Ezért talán belföldön kellene nagyobb teret, nagyobb piacot 
kialakítani maguknak. 

Ehhez viszont azt a szót kell használnom megint, hogy összefogás. Tudom, hogy 
elcsépelt, de e nélkül nem fog működni. 

Annak az előadásnak, amit Simon Péter előadott, az volt a címe, hogy a közösségi 
marketing a magyar kertészet szolgálatában. Én azt a címet adtam volna neki, hogy a 
marketing csodákra képes. A zöldség-gyümölcsben volt egy-két olyan ágazat, amit a csodával 
határos módon vissza tudtunk hozni a sírból, már mindenki temette. Az Agrár Markering 
Centrum három évvel ezelőtt, a Fruitveb szakmai tanácsadása mentén melléállt, nem túl sok 
pénzzel, de annál sokkal nagyobb munkával, de csodát tudott művelni. Ehhez először is 
bizonyítani kellett és garanciákat kellett vállalni arra, hogy van megfelelő mennyiség és van 
jó minőség. A gazdáknak igenis, tudniuk kell biztosítani a jó minőséget. Mi azt mondtuk sok 
esetben, hogy a világ legjobb minőségét tudjuk biztosítani, és nem is hazudunk, ha azt 
mondjuk, hogy almából olyat tudunk, amit egyébként legközelebb Oroszországban tudnak, 
olyat tudunk görögdinnyéből, amit legközelebb Görögországban tudnak, olyat tudunk 
paprikából, amit a világon sehol nem tudnak, akkor miért nem tesszük ezt az asztalra? El kell 
magyarázni az embereknek, és képezzünk valamilyen módon tudatos vásárlót 
Magyarországon. Annyira széttagoltak vagyunk, nemcsak a termelők vannak széttagolva és 
egymástól eltávolodva, hanem az ágazatnak minden szereplője. 

Tehát az a tapasztalatom, hogy jóformán mindenki tudja, hogy mi a megoldás, 
kereskedő, felvásárló, multilánc, szakmapolitika, termelő, és mindenki megy egyébként a 
saját útján, mindenki próbálja bejárni azt az utat, amit ő jónak gondol. 

Megint vissza kell kanyarodnom ahhoz, hogy ha nincs összefogás, akkor nincs semmi 
az Európai Unión belül. Az Európai Unión belül, már Magyarországon belül is olyan 
jelentéktelen szereplő minden egyes ágazat egymaga ebben a körben, hogy nem veszik 
figyelembe. 

Ezért az én javaslatom az, nemcsak a dísznövényeseknek, hanem minden zöldség-
gyümölcs ágazatban érintett számára, hogy először is fogalmazzanak meg minél több jó 
javaslatot. A mai ülés erre azért ad önöknek jó alkalmat, mert olyan emberekkel 
találkozhatnak, mint Font Sándor vagy Simon Péter vagy Farkas Sándor, akik törvényhozók, 
jogalkotók, és még pénzzel is rendelkeznek, ha a főasztalhoz tekintünk, és el tudják mondani 
a javaslatokat. Nem fog működni másként. Ha ők nem látják azt, hogy megvan az összhang az 
ágazat minden szereplője között, akkor nem fognak tudni vele foglalkozni. 

Az én tapasztalatom az, hogy azokban az ágazatokban, mint például a görögdinnye, a 
paprika, és még sorolhatnék egyet-kettőt, sajnos, volt olyan ágazat, amit nem tudtunk 
megmenteni, vagy legalábbis messze vagyunk attól, hogy a végleges megoldás megszülessen, 
azokban az ágazatokban, ahol viszont sikerült megoldást találni, ott minden esetben úgy 
indult el a dolog, hogy bár mindenki tudta a jó megoldást, de nem volt letéve az asztalra. 

Én azt tanácsolom, hogy tegyék le a szakmapolitika asztalára, ez a hely alkalmas arra, 
ez a bizottság alkalmas arra. A Vidékfejlesztési Minisztérium partner minden jó 
kezdeményezésben, tudnék mondani jó példákat. Ez a kormány olyan dolgot alkotott, amit el 
se tudtunk volna képzelni egy pár évvel ezelőtt, és a termelők, akiknek a szempontjából ez 
egy pozitív dolog volt, például a minőségi osztályba sorolás a zöldségeknél, gyümölcsöknél, 
vagy a kereskedelmi regisztráció, vagy éppen a zöldség marketing, azt senki nem tudta 
elképzelni egy pár évvel ezelőtt, hogy az eredményre vezethet. 

Ezeket az ötleteket egyébként nem a szakma találta ki, hanem a termelők javasolták, 
egy-egy ilyen fórumon ez össze lett gyűjtve, összegyűlt sok száz ilyen javaslat, és ebből ki 
lettek választva és fel lett állítva egy prioritás, hogy mi az első és a legfontosabb ahhoz, hogy 
el tudjunk indulni. 



 22 

Tehát arra biztatnék mindenkit, hogy tegye fel a kérdéseit, fogalmazza meg javaslatait, 
ez egy alkalmas hely, mert ebből fog tudni elindulni, lehet, hogy önök helyben, talajközelben, 
ha úgy tetszik, sokkal jobban tudják, hogy milyen megoldás vezetne gyorsan és nemcsak 
közép- és hosszú távon eredményre. Vannak jó példák, és ehhez a marketing tényleg 
alkalmas, én is csak köszönetet tudok mondani Simon Péter elnök úrnak, az elmúlt három 
évben ha ő nem biztosította volna hozzá azt a nem túl nagy összeget - ezt szeretnénk majd 
duplázni srófolni - a zöldség-gyümölcs számára, de ha ezt nem biztosította volna, akkor tudok 
olyan ágazatot mondani, amiből már 15 ezer ember tönkrement volna. A görögdinnye ágazat 
ma már nem lenne, Magyarországon ma már nem lenne görögdinnye-termelés. Olyan 
határérték alá süllyedt, 5 ezer hektár alá süllyedt a termőfelület, amikor már a piac számára 
nem volt vonzó és elfordult tőlünk. Ezért elkezdte kitermelni magának Romániában, 
Macedóniában a saját termelőit, Görögországhoz fordult, mert azt mondta, hogy nincs 
elegendő mennyiség, exportról beszélek, nagy mennyiségről, nem jövök ide. Ezt meg tudtuk 
állítani 2011-ben, 2012-ben már tudtuk növelni. Ebben az évben pedig már 20 százalékkal 
nőtt a termőfelület, 15 ezer ember él belőle. Kevés pénzzel, nagy munkával, nagy dolgokat 
lehet megalkotni, de kellenek hozzá azok a javaslatok, amelyek egyébként az önök fejében 
születnek meg. Jellemzően a vetőmagosoknak ebben komoly szerepük van, mert a ZKI 
például nagyon sok javaslatot tett le, mivel ő vetőmagosként rengeteg gazdával, 
gazdaboltossal, felvásárlóval tartja a kapcsolatot, érdemes velük egyébként komolyan 
foglalkozni, illetve komolyan beszélgetni. 

Az agrárkamaráknak lesz véleményem szerint nagyon komoly szerepe a következő 
időszakban, méghozzá azért, mert tapasztalatból tudom elmondani, hogy ha nincs a Fruitveb 
és nincs Mártonffy Béla 2008-ban, aki a mi lendületünket és az azonnal akarásunkat nem 
mondja el, hogy ő most prognosztizálja nekünk, hogy mi fog történni 2009-ben, 2010-ben, 
2011-ben, 2012-ben és percre pontosan úgy is jöttek a dolgok, ahogy ő azt elmondta. Mi 
természetesen szerettük volna azonnal a megoldást vagy a következő évre, de 3-4-5 évre volt 
szükség ahhoz, hogy fel tudjunk építeni egy érzést az emberekben, aminek alapján utána 
tudatos vásárlókká kezdenek válni. Még nem váltak, de kezdenek válni. 

Az imént, ahogy bejöttem ide a K-épületbe, átmentem a másik épületbe és találkoztam 
a DélKerTész-szel, illetve a Bács-Zöldérttel, ez két nagyon komoly paprika-felvevő piac, és 
azt mondták, hogy amikor miniszter úr lecsót kóstoltatott az Auchan áruházban, azon a héten 
80 százalékkal, vagyis négyszeresére nőtt a megrendelésük. Ez azt jelenti, hogy az összes 
raktárkészletüket ki tudták pucolni, pedig az előző hónapban, három héten keresztül 
halmozódott fel a raktárkészletük. 

A marketingnek ekkora lehetősége van, és nagyon kevés pénzből. Mindig hozzá kell 
tenni azt, hogy csak jó minőséget és megfelelő mennyiséget lehet reklámozni. Én nagyon-
nagyon sajnálom azt, hogy ha tényleg a Fruitveb és a zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet 
nem tud pályázni, mert ha ő nem fog tudni pályázni ezekre a pénzekre, az komoly károkat 
okozhat a zöldség-gyümölcs ágazatban. Úgyhogy én nem tudom, hogy mi ennek a megoldása, 
de ezt orvosolni kell. A szakmaközi szervezet múltja, tapasztalata, tudása, Unióba való 
beágyazottsága nélkül a zöldség-gyümölcs ágazatnak sokkal nehezebb, nem mondom, hogy 
nem lehet boldogulni nélküle, de sokkal nehezebb, sokkal előnyösebb lenne, ha ez rendjén 
lenne, és úgy volna rendjén véleményem szerint, hogy tudjanak pályázni. 

Még egyszer csak azt mondanám önöknek, hogy biztatnék mindenkit arra, hogy 
fogalmazzák meg a javaslataikat, mert most vannak a legközelebb ahhoz az 
információtömbhöz, akik egyébként választ tudnak adni a kérdéseikre, és most vannak a 
legközelebb ahhoz, hogy az önök javaslatai valamilyen módon a következő évek 
szakmapolitikájába, fejlesztéspolitikájába beépítésre kerüljenek. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársaim gondolatait. Azt gondolom, hogy ő 
gyakorlati tapasztalatból is megfelelő biztosítékkal és háttérrel rendelkező gondolatait mondta 
el. Itt az előbb én végigsoroltam az ágazatokat, de egy fontos ágazatot kihagytam, és úgy 
gondolom, hogy annak a képviselőitől elnézést kell kérni, illetve gratulálni szeretnék, ez pedig 
nem más, mint a gombaágazat, ha fogalmazhatok így, akik ma a megnyitó alkalmával a Pilze-
Nagy Kft. egy csodálatos kitüntetést kapott az évtizedes munkájáért. 

Mi ezzel az ágazattal is foglalkoztunk és talán ez az ágazat, amiről nagyon kevés szó 
esik, de azért nagyon szépen produkál és gyönyörűen fejlődik, ha mondhatom, mert van még 
egy másik cég is ott Ócsán, aki viszont a csiperkében rendkívül komoly fejlesztéseket, önerős 
fejlesztéseket indított el, és ha jól tudom, akkor október közepén lesz egy komoly üzemátadás, 
avatás egy nagy szakmaközi kongresszussal.  

Tehát ezt csak azért említem meg, hogy azért a kertészeti ágazatban nagyon sok 
minden működik, arról is, amiről ma nem beszélünk, és vannak olyan kezdeményezések, 
amelyek bizonyos mértékben túlnőttek a szabályozás keretén, megpróbálják saját maguk 
megoldani a saját promóciójukat, illetve a saját tevékenységükkel próbálják pótolni azt az 
úgymond hiányzó marketing tevékenységet, ami talán fontos lenne. De nem gondolom, hogy 
ez hosszú távon minden ágazat számára járható út. Gondolom, képviselőtársaim nevében is 
nyugodtan mondhatom, hogy azon leszünk az elkövetkezendő időszakban, ha még lehetőséget 
kapunk egy év múlva vagy egy pár hónap múlva, hogy ennek az ágazatnak a fejlesztését 
továbbra is szakmailag és politikailag is, amennyire lehet, támogassuk, együttműködve a 
kormányzati szereplőkkel, illetve a minisztériummal, hogy valóban ez az ágazat a 
megfogalmazott stratégiának megfelelően, amelynek egy része, komoly része lehet a piac és 
azon belül vagy ezzel párhuzamosan pedig a marketing tevékenység, hogy tényleg azok az 
elképzelések megvalósuljanak és eredményes családi vállalkozások, cégek, üzemek jöjjenek 
létre annak érdekében, hogy valóban ez az ágazat fejlődhessék hosszú távon. 

Van-e még valakinek esetleg gondolata? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor én 
megköszönöm a helyszínt először is, megköszönöm az előadóknak az előadását, és gondolom, 
hogy itt nem fejeződik be a munkánk, mert feladatunk úgy látom, inkább a gondolatfelvetés 
volt, az, ami ma itt számunkra feladatot nyújt és jelent, nemcsak nekünk, mint agráriumban 
jártas politikusoknak, hanem a szakmai szervezetek képviselőinek is és a termelőknek is. Úgy 
gondolom, valóban arra az összefogásra van szükség, amiről mi beszélünk, mondunk és 
szajkózunk, de ez az összefogás nagyon nehezen akar előjönni. Ennek én tudnám a történetét, 
visszaemlékeztetnék, de ezzel nem akarom önöket traktálni, esetleg egy szűkebb 
beszélgetésben szívesen, de azt gondolom, hogy valóban e nélkül nagyon nehéz lesz ezen a 
pályán szép sikereket elérni, a különböző ágazati szereplők összefogása nélkül. De én nem ezt 
akarom mondani, hanem azt, hogy az összefogásban és az együttműködésben hiszek én is, és 
bízom abban, hogy ez így is lesz. 

Tehát nekünk, politikusoknak a felelőssége az, hogy ezeknek a feltételeknek a 
biztosítását próbáljuk megteremteni, és az elkövetkezendő 2014-2020-as, sokszor elmondott 
időszaknak az ágazat szereplői sikeres vállalkozói és sikeres állampolgárai legyenek. 

Ennek a gondolatnak a jegyében én a mai ülésen megköszönöm még egyszer a 
jelenlévő előadóknak a tájékoztatóját és minden egyes résztvevőnek a részvételét, és 
amennyiben alkalmuk van, akkor folytassák a sétát a kiállításon, a vásáron, és köszönöm 
szépen, hogy itt együtt voltunk. További szép napot kívánok! Köszönöm. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 40 perc) 
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