
 
Ikt. sz.: MB/110-1/2012. 

 

KE-3/2013. sz. ülés 
(KE-10/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága   
Kertészeti albizottságának  

2013. november 27-én, szerdán, 10 óra 7 perckor  
a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Tájékoztató a zöldség-gyümölcs ágazati stratégiáról 5 

Elnöki bevezető 5 

Bittsánszky Márton (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 6 

Mártonffy Béla (FruitVeb) álláspontja 11 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 13 

 

 

 



 3 

Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató a zöldség-gyümölcs ágazati stratégiáról  

Előadó: Bittsánszky Márton főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési 

Minisztérium, Agrárpiaci Főosztály  

 

2. Egyebek  

 



 4 

Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott:   
Obreczán Ferenc (Fidesz) Varga Gézának (Jobbik)  
Pócs János (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
 
 
 

A Mezőgazdasági bizottság részéről   
Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
Örvendi László (Fidesz)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
 

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Bittsánszky Márton főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Dr. Bittsánszky János elnök (Magyar Kertészeti Tanács)  
Czirbus Zoltán elnök (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács)  
Dr. Mártonffy Béla elnök (FruitVeB)  
Oravecz Tamás osztályvezető (Békés Megyei Agrárkamara kertészeti osztály) 
Orlóci László elnök (Dísznövény Szövetség és Terméktanács)  
 

 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Kertészeti albizottságának 
megjelent tagjait, képviselőtársaimat és minden más meghívott vendégünket! Köszönöm 
szépen, hogy elfogadták a meghívásomat, meghívásunkat. A mai ülés azért jött létre, hogy 
megpróbáljuk az elmúlt három és fél év eredményét értékelni. Az elmúlt három és fél évben 
tíz albizottsági ülést tartottunk, ahol, mondhatom azt, hogy a szakma teljes vertikuma 
értékelésre került, a legfontosabb szakmai kérdések felvetésre kerültek, ezekre részben 
megoldási javaslatok is születtek. Nagyon szorosan együttműködött az albizottság a FruitVeb 
vezetésével és tagságával, a szakmai szervezetek vezetőivel és tagságával, és ezeket a 
legfontosabb kérdéseket, úgy gondolom, korábban is egy társadalmi vitával vagy társadalmi 
egyeztetéssel tudtuk megoldani.  

Tájékoztató a zöldség-gyümölcs ágazati stratégiáról 

Elnöki bevezető 

A mai bizottsági ülésünknek az egyik napirendi pontja az agrár- és vidékfejlesztési 
stratégián belül a magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégiájának a társadalmi vitája lehetne, 
éppen ezért fontosnak tartom, hogy erről a kérdésről, erről a témakörről beszéljünk, már csak 
azért is, mert az elmúlt három és fél év munkája gyakorlatilag ebben a stratégiában fellelhető 
és megtalálható. Az elmúlt három és fél évben, ahogy az előbb említettem, szinte az ágazat 
teljes vertikumával foglalkoztunk. Egy rövid kiegészítést szeretnék ehhez tenni, mégpedig 
annyit, hogy a termálenergia hasznosítása terén, úgy gondolom, egy nagyon komoly áttörést 
sikerült a bizottsággal, a bizottság szakembereivel elérnünk, de itt még nem ért véget a 
munkánk, mivel azok a döntések, azok a törvények vagy az a törvény még bizony-bizony 
talán finomításra is vár. Itt csak azt szeretném megjegyezni, hogy az elkövetkezendő két 
hétben várhatóan egy pár kormányrendelettel megnyugtató megoldás fog születni a 
hasznosítás ma még felmerülő problémakörére, a megfelelő szakértői gárda ebben a témában 
nagyon komolyan együttműködik, együttműködünk, és azoknak az akadályoknak, amelyek 
gyakorlatilag ennek az energiaforrásnak a kertészeti hasznosítása területén felmerültek, a 
kiküszöbölésére, úgy gondolom, megoldások fognak születni. Ezt csak azért mondtam, bár 
lehet, hogy megelőztem ezzel egy pár kérdést, mert úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik a 
bizottság munkájához. 

Mint említettem, a magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégiáról fogunk ma beszélni. 
Arra kérek mindenkit, hogy ha ezzel kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt legyen 
szíves majd elmondani nekünk. Ugyanakkor legelőször is Bittsánszky Márton 
főosztályvezető-helyettes urat köszöntöm az agrárpiaci főosztály részéről, aki folyamatosan 
együttműködött az albizottsággal, sokszor vett részt a munkánkban, sok segítséget és sok 
olyan dolgot kaptunk a főosztály részéről, amely a munkánkat segítette. Nem tudom, Marci, 
hogy egyedül jöttél-e, vagy van-e itt valaki kollégád.  

 
BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, egyedül vagyok. 
 
ELNÖK: Egyedül vagy, jó, köszönöm szépen. 
 
BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): A már említett egyéb 

munkák okán. 
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ELNÖK: Igen. Azt azért itt még tájékoztatóképpen el kell mondjam, igen, hogy talán 
azért vagyunk ebben a pillanatban kevesebben ezen az albizottsági ülésen, mert a parlamenti 
elfoglaltságok miatt ebben a pillanatban is folyik a különböző agrártörvények vitája plenáris 
keretek között, ez részben képviselőtársaimra is vonatkozik, akik azon a vitán vesznek részt, 
de ez, úgy gondolom, a mi munkánkat ilyen szempontból döntően nem határozza meg, amikor 
ott végeznek, akkor, várhatóan később csatlakozni fognak hozzánk. Ez nemcsak a 
képviselőkre, hanem az államtitkár úrra is vonatkozik. Még egyszer köszöntöm tehát önöket.  

Annyit, még mindig elöljáróban el szeretnék mondani, hogy igaz, hogy ez az ágazati 
stratégia kiosztásra nem került, de a VM honlapján fenn van, tehát aki ebben érdekelt – és 
biztos vagyok benne, hogy mindenki –, annak hozzáférhető volt, hozzáférhető még, éppen 
ezért nem került ez kiosztásra. Megkérem Bittsánszky Mártont, Marcit, hogy légy szíves, fő 
vonalakban tájékoztasd a bizottságot, a jelenlévőket arról, hogy hogyan is állunk, hogy is áll 
ez a stratégia, melyek azok a fontosabb pontok és témakörök, amelyekkel ez a stratégiai 
anyag bír. Köszönöm szépen, tiéd a szó, parancsolj! 

 

Bittsánszky Márton (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 

BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselők! Tisztelt bizottsági Tagok! A Vidékfejlesztési 
Minisztériumban a Nemzeti Vidékstratégia felhatalmazása alapján a 38/2012. 
kormányrendeletnek, amely a stratégiai tervezésről szól, megfelelően elkészítettük a zöldség-
gyümölcs ágazati stratégia tervezetét. Ezen munka során egy szakértői munkabizottságot 
hoztunk létre, ez a minisztérium és háttérintézmények képviselőiből állt, ez egy mintegy 15 
tagú bizottság. A munka során figyelembe vettük mind az egyéb kormányzati tervezési 
dokumentumokat, mind pedig a szakma, különösen a FruitVeb szakmai szervezet által 
elkészített korábbi anyagokat, és így összeállt egy olyan anyag, amely egyrészt megfelel a 
hivatkozott kormányrendeletnek, másfelől pedig formájában igazítottuk ahhoz az anyaghoz, 
amely a sertéságazatban meghozott intézkedésekről szóló kormányhatározat mellékletét 
képezte. Itt azért jelzem, hogy elterjedt, hogy ilyen stratégia, olyan stratégia, tehát ilyen 
ágazati stratégia igazából hivatalosan még nem létezik, és ennek a zöldség-gyümölcs ágazati 
stratégiának nevezett dokumentumnak még semmi más státusza…, tehát a 
kormányrendeletnek megfelel, ami alapján stratégia lesz, de erről még végső döntés nem 
született. 

Jelenleg, mint elhangzott, társadalmi egyeztetés alatt van a dokumentum, a társadalmi 
egyeztetés jövő hét közepén zárul. A társadalmi egyeztetésre már érkeznek vélemények, 
ahogy figyeltem, most már több véleményünk van, mint a vidékfejlesztési programra – talán 
ez jobban érdekli az érintetteket –, és azon túl, hogy kinn van a honlapon, a nagyobb 
társadalmi szervezeteknek, civil szervezeteknek megküldtük közvetlenül is, illetve a 
társminisztériumok államtitkárságai is megkapták az anyagot véleményezésre. A beérkezett 
vélemények alapján kiegészítjük, átdolgozzuk az anyagot, attól függően, hogy milyen 
vélemények érkeznek, és akkor kerül a miniszter úr döntésének megfelelően tovább vélhetően 
a kormány asztalára.  

A dokumentum maga, mint minden ilyen dokumentum, tartalmaz egy 
helyzetértékelést, a helyzetértékelésben alapvetően a termelési viszonyok, a birtokviszonyok – 
ez, azt hiszem, nagyon fontos az ágazat szempontjából –, a piaci viszonyok kerültek leírásra, 
külön megemlítésre kerül a piaci krízisek mibenléte, ami általánosabb, tehát más ágazatokat is 
érinthet, de speciálisan a zöldség, gyümölcs vonatkozásában ez a természeti erőforrások, a 
humánerőforrás és a pénzügyi helyzet, tehát az adópolitika, a hitelfinanszírozás és egyéb 
támogatások. Gyakorlatilag ezeket a témákat tartottuk fontosnak mint helyzetelemzést 
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összefoglalni, és megállapításokat tenni azokra, amelyek jellemzők vagy most, vagy az elmúlt 
tíz év alatt ilyen átlagosan.  

Ezt követően készítettünk egy elemzést a gyengeségekről, az erősségekről, a 
lehetőségekről és a veszélyekről, és itt megpróbáltuk zanzásítani és kiemelni gyakorlatilag a 
helyzetelemzésből látottakat, és mindezek eredményeképpen levontuk azokat a 
következtetéseket, hogy melyekre kell koncentrálni, hova kell jobban odafigyelni, és mire kell 
alapítani a stratégiát. Ennek alapján meghatározásra kerültek a prioritások. Itt gyakorlatilag 
kialakult az az egész struktúrája, ami aztán a további feladatoknak van, tehát először 
szeretnénk mindenképpen az áruval foglalkozni, az áru-előállítással, a következő nagy fejezet, 
nagy blokk a kereskedelem témája és az ahhoz tartozó dolgok, aztán vannak egyéb, úgymond 
ágazati kérdések, amelyek kívülről befolyásolják a zöldség-gyümölcs ágazat lehetőségeit.  

Részletesebben kibontásra kerültek ezek a prioritások úgymond középtávú célok 
formájában. Itt már jobban kibontottuk, és az árualap nagyon hangsúlyosan belekerült a 
címbe, hogy a minőségi árualapok megteremtése mint fontos. Ennek két nagy feltétele van. 
Az egyik a tudás úgymond, tehát a szaktanácsadás, az ágazati szaktanácsadás és az ehhez 
tartozó képzés, oktatás, és minden, ami ebben a témakörbe, tehát a K+F-be tartozik. A 
következő, szintén az árualapok megteremtésén belül a technológiai és technikai feltételek 
biztosítása, idetartozik minden, ami közvetlenül a termelésre vonatkozik, ugyanakkor már a 
külső feltételek, tehát energia, öntözés is idetartozik, és utána ami feldolgozás, osztályozás, 
ilyesmi, tehát szintén az árualapok megteremtését szolgálja.  

A következő, ami nagyon fontos, és azt hiszem, hogy egy termelési ágazat minél 
inkább jobb, hogyha ebből indul ki, hogy megnézi, hogy mit vár el a másik oldal, tehát mik a 
fogyasztói igények, és egyrészt ezt ismerni kell, másrészt tudni kell ezt befolyásolni és erre 
hatással lenni, tudni kell, hogy mik ezek az eszközök, amelyekkel a fogyasztókra hatással 
lehet lenni, és mit kell csinálni, hogy meglévő fogyasztói igényeket a legjobban ki lehessen 
elégíteni. Erre hatással van a kereskedelem, tehát hogy hogyan jut el a fogyasztóhoz a termék, 
ez hogy néz ki, milyen módon tudjuk neki prezentálni, és hogyan tudatosítsuk a fontosságát, 
és milyen eszközök vannak, hogy a fogyasztást növeljük. Ugyanide tartozik egy másik oldal, 
ami inkább az ágazatra saját magára vonatkozik. Az egyik az, hogy megfelelő 
minőségellenőrzésre kerüljön sor, tehát nyomon követésre kerülhessen minden áru, és 
lehessen igazolni, hogy ha bármely fogyasztói elvárás sérül vagy nem sérül, hogy az valós 
vagy nem valós, illetve megfelelő információ álljon rendelkezésre a piacról a termelőknek, 
hogy mindenki azonnal tudjon reagálni, és annak megfelelően adaptálni a tevékenységét.  

Ami a harmadik nagy fejezet, azt úgy neveztük el, hogy az ágazati keretek adaptációja. 
Itt elsősorban a termelői érdekeltség van, hogy a termelő mitől lesz érdekelt, általában a 
zsebétől leginkább, és mi hat a termelő zsebére, ezt próbáltuk átnézni. Itt egyrészt 
adószabályok, járulék- és egyéb pénzügyi szabályozók, de ugyanakkor a foglalkoztatás, a 
munkaerő rendelkezésre állása szintén egy nagyon fontos szempont a tevékenység, a termelői 
tevékenység során.  

Ezeket a középtávú célkitűzéseket, hogy azért lássuk, hogy hova is akarunk eljutni a 
jelenlegi helyzethez képest, tehát a jelenlegi helyzetértékelésben bemutatott tényadatok 
alapján felvázoltunk egy víziót, várható eredményeket, hogy mégis hova szeretnénk eljutni. A 
program időtávja 2014-2020, ez leginkább is a vidékfejlesztési programozáshoz igazodik, de a 
stratégia maga nemcsak olyan dolgokat tartalmaz, amelyek a vidékfejlesztéshez kötődnek, 
hanem attól független, egyéb más feladatokat is elénk tűz.  

Kiragadok egy pár számot. Mennyiségben 1 millió tonna plusztermék, árualap, ezért 
fontos fejezet az árualap rész. Ez kibocsátásban is meg kell hogy jelenjen. Az árualap 
növekedését az alapozza meg, hogy a technológiai, technikai javítások eredményeként 
termésátlag-növekedést tervezünk elérni, és ez a gazdasági számokban mintegy 130-
140 milliárd forintos pluszkibocsátást jelent a tervek alapján, ami természetesen 
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munkahelybővüléssel jár, hiszen munkaintenzív ágazat lévén pluszmunkahelyek nélkül nem 
lehet elérni ilyen mértékű növekedést. Ez alapján megfogalmazásra került, hogy melyek azok 
az azonnal szükséges feladatok, tehát hogy mit kell rögtön megtenni, hogyan tudnak ezek 
konkrétumokká válni. Ez tulajdonképpen egy javaslat, úgy gondolom, erről is lehet 
vitatkozni, hogy mi az, ami azonnal megtehető, vagy amit meg kell tenni, mi a realitása és 
esetleg másokat is lehet itt választani.  

Az egyik a járulékfizetés, az adórendszer, ami azért egy nagyobb falat, ez a realitás 
kérdéses, de a szükségessége mindenképpen fontos, tehát ezért ezt az első helyen 
szerepeltettük. Ami egyébként már el is indult, és folyamatban van, az a vidékfejlesztési 
program tervezése, tehát azért sok minden, ami megjelenik ebben a dokumentumban, már a 
tervezés alatt lévő vidékfejlesztési programnak is a része, tehát együtt tervezzük gyakorlatilag 
a két dokumentumot. Ami nagyon fontos, és amiben már történtek korábban lépések, de még 
kellenek továbbiak is, az a foglalkoztatási szabályok, kérdések. Ami szintén egy inkább adó- 
és járulékrendszert érintő dolog, az a termelői érdekeltség megteremtése, tehát hogy az 
összefogást hogyan tudjuk segíteni, és hogyan tudjuk ösztönözni a piacképes termelést. És itt 
van a piacvédelem, hogy hogyan lehet jobban védeni a piacunkat, hogyan lehet elérni azt, 
hogy egyenlő versenyfeltételek mellett juthasson a magyar zöldség, gyümölcs a piacra.  

Az anyagnak része egy nyomon követés, ez viszonylag rövidebb rész, bár alapvetően a 
meghatározott célokhoz mérjük magunkat, akkor mindenképpen látható, hogy hol tartunk, és 
sok mellékletet is csatoltunk tájékoztató jelleggel, hogy mekkora a termelés, mi hol jelentős, 
hogy kik a versenytársak, más országok is, hogy kikkel kell versenyezni egy adott termék 
vonatkozásában. És van egy fejlesztési terv, amely igazából a vidékfejlesztési program 
tervezéséül szolgál, de ez már gyakorlatilag az aprópénzre váltása annak, ami a stratégiában 
foglalt, de mivel a stratégia úgymond átfogóbb jellegű, azért magában a stratégiában ez a 
részletes forintális tervezés így már nem fért bele, csak említés szintjén, de mégis fontosnak 
tartottuk, hogy a dokumentumnak részét képezze egy melléklet formájában.  

Röviden ennyit a bemutatásról. Egyébként ez kinn van társadalmi egyeztetésen, a 
honlapon, ezt a minisztérium vezetői már több helyen bemutatták, és elérhető bárkinek.  

Amit én most még szeretnék ehhez hozzáadni, az az, hogy kicsit ilyen Cyrano-mód 
kritizálni az anyagot, illetve felvetni azokat a kérdéseket, ahol… (Dr. Józsa István: És kinek 
nagy az orra? – Derültség.) Azt mondom, hogy magamnak, hiszen én képviselem ezt az 
anyagot, és én is voltam a felelős az összeállításáért, úgy gondolom tehát, hogy én ezt 
megtehetem. Összeszedtem egy pár pontot, hogy hol lehet esetleg, nem is azt mondom, hogy 
javítani, de kiegészíteni vagy továbbfejleszteni ezt az anyagot; hogy most ezt ebben a 
státuszban kell-e megtenni, vagy később, az persze mérlegelés kérdése, de mindenképpen 
ötleteket ad, hogy ha egy véleményt akar megfogalmazni a bizottság.  

Ami a termelési viszonyoknál megfogalmazásra került, az az, hogy gyakorlatilag a 
termésátlag, a szántóföldi zöldségtermesztés termésátlagai azért növekedtek, mert kiestek az 
extenzív kistermelők. Ez leírja az egyébként ismert folyamatot, de itt mindenképp szó van 
arról, hogy vannak olyan kistermelők, akik kiesnek, kimennek az ágazatból, és ez indirekte, 
de azt mondja az anyag, hogy ez pozitív hatással van. A kérdésem itt az, hogy és mi lesz a 
kistermelőkkel, tehát tudunk-e valamit ajánlani, vagy milyen szerepet szán nekik az ágazat?  

Szintén egy megállapítás, ami fontos, és amivel foglalkozni lehet, akár bővebben is, 
mint az anyag, az, hogy a feldolgozóipari termékkör leszűkül, tehát kevés terméket dolgozunk 
fel mennyiségben.  

Van ilyen megfogalmazás export irányban, hogy versenyképtelen a termelésünk, és az 
exportra történő versenyképességi tényezők meglétét szükséges biztosítani. Mik ezek a 
tényezők? Vannak-e ilyenek? Ismerjük-e ezeket? Termékenként, mert gyakorlatilag itt az 
termékenként más, tehát ezt itt, vagy ezek alapján ki kell dolgozni.  
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Ami szintén egy fejezet, és ami fontos, és ami több szót érdemel, az a szaporítóanyag, 
a szaporítóanyag-helyzet mind zöldség, mind gyümölcs vonatkozásában. Legutóbb hallottam, 
hogy igazából a gyümölcstelepítési pályázatoknak is több esetben az a gondja, hogy még 
sincs meg az a szaporítóanyag határidőre, amivel ezt be lehetne fejezni. Úgy gondolom tehát, 
hogy hiába vannak nagy ívű termelésfejlesztési elképzelések, hogyha az alapok nem állnak 
rendelkezésre. 

Birtokviszony. Van egy ilyen szám az anyagban, hogy 2012-ben területalapú 
támogatásban összesen 45 ezer gazdaság igényelt zöldség-, gyümölcstermék alapján 
területalapú támogatást, tehát ez egy olyan számnak tekinthető, hogy körülbelül ennyi 
gazdálkodó lehet érintett. Természetesen vannak ennél kisebbek is, meg mások is, akik nem 
ilyenek. Ez a szám ott jön, jöhet igazából figyelembe például, hogy a vidékfejlesztési 
programnál mindig meghatározásra kerül egy minimum üzemméret, hogy ki támogatható, és 
itt nemcsak zöldség-, gyümölcstermelőkről van szó, de a jelenlegi szabály és az új szabály is 
ilyen 50 ezer üzem körül húzza meg azt, amely egyáltalán pályázhat, és ez egy viszonyítási 
szám igazából.  

Ami a birtokmérettel kapcsolatban még nagyon fontos, hogy a kisebb gazdaságok – 
erről már másutt is szó volt – nem tudnak elég pénzt fordítani a korszerűbb technológiák 
bevezetésére, tehát kérdés, hogyan lehet azt elérni, hogy a kisebb gazdaságok technológiáját 
javítsuk. Ez is egy kérdésként marad szerintem az anyagban, hiszen később erről nem kerül 
túl sok szó megemlítésre.  

Ami az export szempontjából kiemelendő, hogy szükséges a termelésbiztonság 
növelése és a hosszabb termelési ciklus elérése. Erre van némi javaslat az anyagban, 
fejlesztés, hogy kell-e ezen tovább gondolkodni, vagy… 

Ami a belföldi piacok, áruházláncok, szigorodó követelmények, nem tudunk eleget 
tenni magyarok, valóban nem tudunk-e, vagy csak az áruházláncok kijátszanak, a 
külföldiekkel szemben tudunk-e tenni valamit, ez gyakorlatilag mindig a futunk című fejezet.  

Van egy ilyen megállapítás, amit azért tudunk, kérdés, hogy tudunk-e ellene tenni 
valamit, hogy tekintettel arra, hogy a kisgazdaságok nem tudnak megfelelni az áruházaknak, 
ezért mint kis termelési volumennel rendelkezők hajlamosak a szürke és a fekete felé elmenni.  

Aztán a tész-ekről is van pár bekezdés. Ezt már régóta mondjuk, erre támogatás is 
volt, hogy másod- és harmadszintű szervezeteket kell létrehozni. Kell-e? Időszerű-e ez? Most 
több eltérő vélemény jelenik meg.  

Szerepel egy bekezdés az anyagban a háztáji gazdálkodás, helyi termék 
vonatkozásában, ebben értünk el némi sikereket kormányzati szinten. Speciálisan a zöldség, 
gyümölcs vonatkozásában lehet-e valamit tenni, mit lehet tenni, ami itt a stratégia részeként 
megjeleníthető?  

A feldolgozóipar vonatkozásában a hosszú távú szerződések hiánya. Itt a 
mezőgazdaságban alkalmazott szerződésekre nézve most egyébként is folyik törvényi vita, 
kérdés, hogy ott ezt lehet-e rendezni, vagy kell-e, vagy milyen módon lehet ezt segíteni, és ez 
mely termékek kapcsán vagy mely viszonylatokban szolgálhat pozitívumként.  

Azt mondjuk, hogy a tárolási termékek vonatkozásában igazából azért nem tudunk 
egész évben piacon lenni, merthogy a tárolókapacitások hiánya miatt. Kérdés, hogy valóban 
ez van, vagy egyszerűen a technológia nem olyan, hogy sokáig tudnánk tárolni valamilyen 
terméket, amit nem úgy állítottunk elő?  

Kicsit pénzről beszélve a marketing keretében itt megállapításra került, hogy az EU 
által alkalmazott kül- és belpiaci promóciós intézkedésekhez más tagállamok jellemzően 
hozzájárulnak a nemzeti büdzséből is, Magyarországon ez nem történik meg, nincs is ilyen. 
Ezt talán az elején nem mondtam, de itt mondanám, hogy eltérően a sertéságazati intézkedési 
tervtől itt nem tervezünk külön büdzsét úgy en bloc, mert igazából az összes intézkedés a 
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meglévő egyéb eszközökre épít. Ez egy kivétel, tehát itt úgy gondolom, hogy ez akkor mehet, 
hogyha erre valahonnan rendelkezésre áll majd forrás a megfelelő időben. 

Két helyen kerülnek megemlítésre a marketing vonatkozásában a különböző 
szakvásárok. Itt nevesítésre kerül egyrészt a Fruitlogistica, valamint később az anyagban a 
keleti nyitás, tehát most akármelyik moszkvai kiállítást említhetnénk. Igazából ez mennyire 
van helyén, mennyire találjuk meg a módját, hogy hatékonyan képviselje magát ott az ágazat, 
lehet-e ezért valamit tenni?  

A tudományos fejlettséget illetően van egy elég sommásnak mondható megállapítás – 
esetleg lehet ezzel vitatkozni –, hogy a technológiai, technikai kutatás fokozatosan megszűnt 
Magyarországon, és ennek oka, hogy a termésátlagok a ’80-as évek szintjén vannak. 

A munkaerő oldaláról van, itt eltérő számítási alapok vannak, jelzem, hogy igazából 
nincs olyan statisztika, amely pontosan meg tudná mondani, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat 
mennyi munkaerőt foglalkoztat. Itt egyrészt az AKI-nak a számaira támaszkodunk, amely azt 
számolta ki, hogy az ágazat becsült munkaidőigénye 49 millió nap/év, illetve van egy másik 
számítás, amely azt mondja, hogy fél éven keresztül 340 ezer főnek biztosít a kertészet 
munkát. Ha jobbra-balra számoljuk, ez olyan 180 ezer munkahely összességében. Itt 
kérdésként merül fel, a stratégiában egy helyütt megfogalmazásra kerül, hogy a végrehajtással 
százezer új munkahelyet teremtünk, kérdés, hogy ennek ismeretében ez mennyire tervezhető 
így.  

Amivel foglalkozni kell, az a képzés, a felsőfokú és a középfokú képzés. A középfokú 
képzés vonatkozásában a minisztérium most már tudott tenni lépéseket, mindenképpen fontos, 
hogy a minisztérium fennhatósága alá kerültek ezek az intézmények, de a gyakorlati 
tartalommal való feltöltés még ezután következik.  

A hitelfinanszírozási fejezetet tekintve csak kérdőjelesként tettem fel, hogy mennyire 
tud élni az ágazat – sajnos nem tudom a hivatalos nevét, mert mindenki csak így hívja: – a 
Matolcsy-hitellel, hogy ez segít-e, használ-e, kell-e valamit az ügyben tenni, lehet-e, és az 
ágazatnak ez valamilyen hasznára szolgálhat-e.  

Akkor a helyzetelemzés után átlépek a prioritásokra. Itt csak egy mondatot húztam alá, 
emeltem ki, ez pedig az, hogy szükség van tudatos marketingstratégia építésére. Van-e az 
ágazatnak marketingstratégiája, és az akkor végrehajtható-e valamilyen módon, a végrehajtása 
biztosított-e, vagy ezt ki lehet tűzni célként, és mik a peremfeltételei? Mert sok eszközt 
alkalmazunk, és ezt leírtuk részleteiben, tehát van mindenféle marketing, csak úgy gondolom, 
hogy ha ez nem tudatos, nem egy keretben van – lehet, hogy abban van –, akkor a 
hatékonysága nem mindig ugyanaz.  

Kicsit visszatérve arra, hogy mekkora az üzemméret, és ki az, aki a támogatás 
jogosultja: ami az anyagban leírásra került, az az, hogy egyrészt a gazdaságilag versenyképes 
üzemeket kellene támogatni bel- és külpiacon, illetve még az is megfogalmazásra került, hogy 
perspektivikus fajok és fajták termesztése – ez persze nincs kibontva, tehát megint egy kérdés, 
hogy most akkor melyek ezek a fajok, illetve melyek ezek az üzemszintek, vagy hogy lehet 
ezt meghatározni. Azt hiszem, ez is egy feladat, hogyha végre akarjuk hajtani ezt a stratégiát, 
hogy jobban lehessen irányítani a támogatásokat.  

Öntözés. Van egy ilyen mondat, hogy: „Az országos vízgazdálkodási programoknál 
figyelembe kell venni az egyes termőtájak kertészeti termesztésének fejlesztéséhez szükséges 
öntözővíz-igényeket.”. Tudjuk-e ezeket az igényeket? Egyáltalán mint termőtáj mennyire 
definiáltak a termőtájak? Azt hiszem, éppen ma van a kormány asztalán a vízstratégia, és ez 
alapján kerül kidolgozásra a Kvassay Jenő-terv, ez mind ezt szolgálja. Tudtunk-e, lehetett-e 
igényekkel fellépni? Ennek az a feltétele, hogy tudjuk-e az igényeket, hogy hol mennyi vízre 
és mikor van szükség.  

A gyümölcskorszerűsítésben itt felmerül gyakorlatilag a pályázati tapasztalatok 
alapján, hogy a gyümölcskorszerűsítés egyik alapfeltétele az lenne, hogy a meglévő és 
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piaczavaró öreg ültetvények eltűnjenek, ezért egy ilyen feltétel került állításra, hogy ki is kell 
vágni bizonyos felületeket ahhoz, hogy újat lehessen telepíteni. Az eljárás szempontjából ez 
eléggé nehezítette. Azonban itt a stratégia is tervezi úgymond 35 ezer hektár ültetvény 
megszüntetését, mi ennek a módja, eszköze? 

Ami fontos, és ami szintén egy szabályozás, és kezelni kell, az a csomagolóanyagnak a 
megfelelő szabályozása. Rendszerek, csomagolóanyag-rendszer, ebben lehet-e valamit tenni, 
ebben esetleg van-e valami javaslat, mert az anyagban különösebben nincsen részletesen 
kifejtve.  

A minőségellenőrzés. Itt egyrészt szerepel az ellenőrzésirendszer-növelés. Ez is 
költségvetési kérdés, jelzem, tehát annak ellenére, hogy külön nincsen számosítva és 
nevesítve, ez mindenképpen azon múlik, hogy vagy az ágazat tud valamit finanszírozni, vagy 
költségvetési forrást lehet-e találni rá. Ami itt még segítené az ellenőrzés nyomon követését, 
itt több helyen le van írva, hogy ellenőrzési rendszer, adatszolgáltatás, regisztrációs rendszer, 
ennek a fogadtatása kérdéses lehet, tehát hogy ezt hogyan lehet elintézni. Szakmailag teljesen 
indokolt és jó, azt hiszem.  

A termelői érdekeltség vonatkozásában sok helyen, sok helyen sok szempontból 
előjön az őstermelői kérdés, a kompenzációs felár. Ebben mikor és mit lehet tenni?  

Ezek voltak, azt hiszem, az én gondolatfelvetéseim, amelyek még ötletet adhatnak a 
véleményezés során. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban, ezek a gondolatok, amelyeket itt Bittsánszky úr 

most felvetett, messze-messze túlnyúlnak szerintem egy ágazati stratégia megalkotásán – 
most nem vitázni kívánok, nehogy félreértés essék! –, ez valóban számtalan egyéb törvényt, 
egy egész programot feltételez, de erről, azt hiszem, majd később fogunk beszélni.  

Megkérem Mártonffy Bélát, a FruitVeb vezetőjét, hogy mondja el a gondolatait, mert 
azért jelentős részben az ő álláspontjukat tudtuk vagy tudta ebben az anyagban megjeleníteni 
a minisztérium. Parancsolj, elnök úr! 

 

Mártonffy Béla (FruitVeb) álláspontja 

MÁRTONFFFY BÉLA (FruitVeb): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt kell mondjam, 
hogy a Bittsánszky Márton által felvázolt stratégia gyakorlatilag azokat az elemeket 
tartalmazza, és nagyon örülünk, hogy ezek beépültek a VM stratégiájába, amelyek az elmúlt 
tíz-egynéhány, húsz – nem merek húszat mondani – év alatt kialakultak, és amit egy ilyen 
nagy halmazban mi öt stratégiában készítettünk elő az elmúlt években, és nagyon örülök, 
hogy végre Magyarországon van egy olyan stratégia, amely 45 oldalon felveti ezeket a 
kérdéseket. Úgy tudom, nagyon sok stratégia van, de – hogyha nem mondok igazat, akkor 
javítsanak ki! – ilyen anyag, ilyen összefogott anyag még nincs. Lehet, hogy van, amiről én 
nem tudok, de az én környezetemben nem ismert. Tehát mindenképpen örülök, hogy ez 
megszületett és hogy idáig eljutottunk.  

Azt gondolom, hogy azt tudni kell, hogy – és ezt ki merem mondani – 30 százalékkal 
ketyeg most a kertészeti termelés Magyarországon, ebben a zöldség-gyümölcs ágazat is. Én 
úgy gondolom, hogy teljesen jogos és érthető, hogy ha itt vidékstratégiát és 
munkahelyteremtést tűzött ki maga elé a kormány, akkor szükséges a kertészettel és a 
zöldség-gyümölcs ágazattal foglalkozni. Nagyon szeretném elmondani – és nem akarok a 
részleteibe belemenni, mert azt megpróbáljuk 4-éig összefoglaltan elküldeni a 
minisztériumba, bár annyi javaslat és vélemény érkezett be, hogy ismerve a programjainkat, 
lehet, hogy 4-éig nehéz lesz formába önteni –, hogy mindenképpen úgy érzem, hogy 
választóvízhez érkeztünk.  
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Egy gyakorlatra szeretném felhívni a figyelmet. A kormányzat, a kormányzatok…, és 
itt most Bittsánszky Márton úr is teljesen világosan és érthetően mindazokat a kérdéseket 
felvetette, amelyek megoldásra várnak még a stratégia mellett, és talán úgy fogalmazott 
Bittsánszky úr, hogy van-e az ágazatban olyan elképzelés, és egyebek. Azt gondolom, hogy 
nekünk közösen kell hogy legyen elképzelés, az ágazatnak van elképzelése, kell hozzá a 
parlament, kell hozzá a kormány elképzelése. Nem lehet kívülről feltenni a kérdést, hogy van-
e. Nyilvánvaló, el kell dönteni Magyarországon, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatot, amely ma 
a kertészetnek a 60-70 százalékát adja, a mezőgazdaságon belül 20 százalék képvisel a 
kertészet, mondjuk azt mondom, hogy így akkor a gabona és a hús mellett a harmadik 
legnagyobb területe, akarjuk-e ezt megduplázni, még akkor csak 60 százalékon működik, és a 
meglévő üres piacokat, amelyek körülöttünk vannak, sőt a megnyíló piacokat – hallottuk 
tegnap este is a híradóban, hogy milyen elképzelések vannak – meg akarjuk tölteni ezzel, 
vagy nem? Az ország adottságai megvannak rá, hál’ istennek például a földhő kérdése most, 
úgy néz ki, nyugvópontra kerül. Akarjuk, vagy nem akarjuk? Ha akarjuk, és erre szeretnénk a 
kormány döntését, ha elindulunk ebbe az irányba, akkor ezt lépésről lépésre konzekvensen 
vigyük végig az összes gátló és nehéz problémát, ne kerüljön vissza az ágazathoz a kérdés, 
hogy van-e elgondolásotok erről. Ezt csak azért mondom, mert itt egy gyakorlatot szeretnék 
más színben feltüntetni. A mi ágazatunk, amióta én ebben az ágazatban tevékenykedek, 
folyamatosan szeretné megmutatni magát, és folyamatosan szeretne partner lenni a különböző 
kormányprogramokhoz. Ez volt az egyik, amit nagyon fontosnak tartok elmondani.  

A másik: nagyon sokszor előkerülnek a számok. Ebben az országban nincsenek biztos 
számok, ezt pontosan tudjuk. A kormányzat nagy erőfeszítéseket tesz, maga a kormányzati 
apparátus is – itt most személy szerint a jelen lévőkre is gondolok –, hogy tisztuljon, hogy 
javuljon ez a helyzet, de én úgy gondolom, hogy ennek tükrében kell ezeket értékelni. Mi ezt 
a 190 milliárdos pluszbevételt, 1 millió tonnát és százezer új munkahelyet pontosan 
kiszámoltuk, az új fejlesztésekkel elért magasabb értékeket számoltuk, de nyilvánvaló, hogy 
itt célként kell ezt megjelölni, és lehet, hogy ez 900 ezer tonna lesz, és lehet, hogy 1400 ezer 
tonna lesz, a piac már csak ilyen. Én tehát úgy gondolom, hogy ehhez a stratégiához 
folyamatos kontroll kell – és örülök, hogy az anyagban benne van ez a kétévenkénti 
kontrollja, hogy hol tart –, és hogy ennek tudatában hajtsuk végre.  

Két nagyon fontos megjegyzés még. Úgy gondolom, hogy cselekvési programot kell 
mellé tenni. Örülök, hogy a főosztályvezető úr vetette fel, mi nem kertészeti terméket, mi nem 
zöldség-gyümölcsöt akarunk eladni, hanem paradicsomot, fokhagymát, poenseciát, tehát 
terméket akarunk eladni. Ennek a teljes kibontását és versenyképességi elemzését meg kell 
tenni.  

A termőtájak ügye – megint nagyon örülök, hogy ezt felvetette – régi vesszőparipánk. 
Kérném szépen, Magyarországon nem lehet mindenhol ugyanolyan szinten kajszibarackot 
termelni, nem lehet. Demokratikus joga mindenkinek, hogy beletegye a földbe a fát, de nem 
lehet. Termőtájak vannak. Ezt nagyon fontos lesz kihangsúlyozni.  

Úgy gondolom, hogy ha az egész programot végig akarjuk vinni, akkor érdemes 
megnézni a külső környezetünket, az európai példákat. Legutóbb Feldman úrral és 
Bittsánszky úrral megnéztük a lengyel példát. Ezt azért szoktam mindig elmondani – lehet, 
hogy egy mondat erejéig az évértékelőnkön is elmondom –, mert ők a maguk számára 
kitalálták azt a megoldást, hogy mitől kezd fejlődni a kertészet olyan szintre, amivel itt 
mindig példával jönnek, és az összes termelő és feldolgozó és ágazati szereplő azt mondja, 
hogy könnyű nekik, mert tele vannak támogatással. Nem a támogatás! Egy olyan koncepció 
mentén hajtották végre, aminek az eredménye ma az, hogy a legnagyobb beszállítók 
Moszkvában az almapiacon, kiverték onnan az olaszokat, a franciákat, a hollandokat – már 
nem kiverték, hanem egy kicsit föléjük mentek. Tehát ennek a figyelembevételével cselekvési 
programra van szükség, egy támogató együttműködésre a kormány, a parlament és a szakma 
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részéről. Én úgy gondolom, hogy ez a hármas most már kialakult, nagyon örülök, és 
köszönöm szépen, hogy az elmúlt időszakban a Kertészeti albizottságban szinte minden 
fontos témát meg tudtunk tárgyalni, és azt gondolom, ez a jövő útja.  

Egy javaslatot is szeretnék tenni, amit egyébként a miniszter úrnak is megírtam egy 
levélben – megköszönve neki a zöldség-gyümölcs promócióval az elmúlt években tett 
segítségét, ami talán közismert, hogy most már a harmadik éve futnak az áruházláncokban 
ilyen programok –, hogy talán az is jó lenne, hogyha egy miniszteri biztos felügyelné ezt a 
fejlesztést, nehogy eliminálódjon az elkövetkezendő években, és ezt lépésről lépésre végig 
lehetne vinni. Azt gondolom, hogy ez nagyon erősen segítené az ágazat fejlesztését.  

Két héttel ezelőtt voltam a miniszter úrral egy vidéki úton, aki egy este, oldottabb 
körülmények között azt mondta nekem, amikor szóba került a stratégia, hogy mindegyiket 
pontosan elolvasta, a javított változatot is tételesen át fogja olvasni, és reméli, hogy ebből 
tovább tudunk lépni – nem így fogalmazta meg, de én így fordítottam le. Abban az esetben, 
hogyha egy ilyen cselekvési program egy összefogott rendszer alapján próbáljuk ezt 
megvalósítani, akkor én, azt mondom, garanciát tudunk vállalni, mi, a FruitVeb, akik ezt 
kezdeményezést pár éve elindítottuk, és a legutóbbi anyag hátterét megpróbáltuk biztosítani 
vagy összefoglalni, hogy ez meg is valósul. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb része 
ennek az ügynek, mert a húsz év alatt négyszer vagy ötször volt kiemelt ágazatként 
megjelölve a zöldség-gyümölcs, és a 2,5 tonna bebetonozódott. Ma ennyi termékünk van, és 
őszintén meg kell mondjam, hogy ezzel az áruhiánnyal tovább nem tudjuk az ágazatot 
lendületbe hozni.  

A vidéki munkahely-teremtetés szempontjából nagyon szeretném, hogyha egy 
gondolatot még elfogadna a bizottság. Én úgy gondolom, hogy annak elmúlt az ideje, hogy 
ilyen szegmensekben gondolkodjunk a fejlesztésekben. Akkor termelnek, ha van piac, de hol 
a piac, és az a piac mit igényel – ez egy tyúk-tojás kérdés. Én azt gondolom, nem ezen kell 
gondolkodni, hanem azon kell gondolkodni, hogy csak azzal tudjuk a vidéki lakosságot 
helyben tartani, akkor tudunk jó életviszonyokat teremteni, hogyha az a termék létezik. Tehát 
lehet, hogy az egész kérdésnek a kulcsa ma nem feltétlenül csak a támogatások szintjén van, 
hanem – ahogy a főosztályvezető úr is mondta – hogy a kutatásnak és az oktatásnak a területét 
olyan erősen bele kell építeni ebbe, mint magát a terméket. És hogyha ezen a szinten 
megyünk végig… Ezt egyébként közösen végighallgattuk Lengyelországban, azokat a 
viszonyokat pedig úgy kell értékelni, hogy a lengyelek kedvezőbb helyzetből fejlesztettek, 
nem volt téesz- és állami gazdasági rendszerük, mindenkinek megvolt a birtoka, a birtokán 
megvoltak a minimális fejleszthető területek, itt a csomagolótól a hűtőig és a gépekig 
gondolkodok, és ott a 30 hektáros gazda már csúcsnak számít, ezzel együtt, ezzel a 
rendszerrel együtt meg tudnak csinálni 4 millió tonna almát, ez a céljuk, úgy emlékszem, 
hogy ez a szám hangzott el. Én tehát azt gondolom, hogy ezen a területen egy teljes 
összefogás kell, és a parlamenti albizottság, illetve a Mezőgazdasági bizottság Kertészeti 
albizottságának és a parlamentnek döntő szava van abban, hogy ez az irány felvehető legyen. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Mártonffy úrnak a gondolatait.  
Első körben képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget. Ki az, aki hozzá kíván 

szólni? (Jelzésre:) Varga Géza képviselő úr! 
 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönjük szépen mind a két nagyon értékes beszámolót. 
Valóban arra támaszkodnék, ami publikus, tehát amit a honlapról más ismerhetünk, akár a 
szövetség honlapjáról, akár a minisztériuméról, de nagyon értékes adalékokat is hallottunk a 
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két előttünk szóló előadótól, így, azt gondolom, egy teljes képet kaphatott az albizottság arról, 
hogy mik is az örömök, és mik is a bánatok ebben az ágazatban. Természetesen nem akarok 
végigmenni az egész témakörön, de azt gondolom, néhány dolog mégiscsak érdemes arra, 
hogy külön kiemeljem.  

Az első és a legfontosabb az a bizonyos munkahelyteremtés lenne. Mindenhonnan 
tudjuk, mindannyian minden oldalról halljuk, a csapból is ez csöpög, ha úgy tetszik, de nem 
elég a munkahelyteremtésről beszélni, és én kíváncsian vártam Mártonffy úrnak a korábbi 
nyilatkozataiból, akár a miniszterelnök úrral közös fellépésén, akár a miniszter úrral, annak a 
bizonyos százezer munkahelynek megteremthetőségét, ugyanakkor a főosztályvezető úr egy 
picit szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, értettem, hogy miért, tehát mert ez megoldandó 
feladat, nem azért, mert bármilyen témának a két oldalán állnának. Én azt gondolom, hogy ez 
a munkahelyteremtés mintegy talán ha nem is a legfőbb indikátor, mert most nem tudok 
végigszaladni az összes indikátoron, ami a szakmában elképzelhető, de a három vagy az öt 
legfőbb indikátorban biztosan benne volna, hogy az ágazat sikerét, fejlődésének, 
fejlesztésének a sikerét, vagy magának a stratégia megvalósulásának a sikerét a 
munkahelyteremtésben mérjük egyebek mellett persze, hiszen a kibocsátás, az érték, s a többi, 
több minden felmerül.  

Egyfelől tudjuk, elhangzott, és most már tudjuk, hogy a minőségi kérdések, a 
minőségjavulás az ágazatban – a főosztályvezető urat próbálom idézni – annak köszönhető, 
hogy nagyobb léptékűek lettek az üzemek, így korszerűbbek, szakszerűbbek tudnak lenni, és 
így a kicsik kiestek. Én ezt szoros összefüggésbe hoznám rögtön a megszűnt munkahelyekkel, 
ugyanis vidéken nemhogy stagnálna a munkahelyek száma, hanem a Statisztikai Hivatal 
októberi jelentéséből tudjuk, hogy egyedül a mezőgazdaságban – egyedül a 
mezőgazdaságban, hangsúlyozom –, a többi ágazatban a közmunkáknak köszönhetően 
tapasztalunk néhány százalékos munkahely-emelkedést, ilyen 150-180 ezerről beszélünk 
néha, de a mezőgazdaságba 11 ezerrel csökkent a munkahelyek száma, vagy ennyivel van 
kevesebb munkahely 2013 októberében, mint az előző év azonos időszakában. Én azt 
gondolom, hogy itt a folyamatok, az élet folyamatai elmennek mellettünk, és közben ilyen 
lehetőségeink volnának, mint amelyek ebben a stratégiában szerepelnek, vagy amelyekkel a 
szakma tisztában van. Én azt gondolom, hogy ebben a kormányzatnak, a parlamentnek és a 
szakmának – ezt a hármast használom, amit Mártonffy úr – nagyon-nagyon össze kellene 
fognia, hogy itt összehozza ezt a problémát és a lehetőséget.  

Ha ezek összehozásának a lehetőségeit továbbgondolom, esetleg konkrét javaslattal is, 
én azt gondolom, hogy itt a minőségről is sokat beszélünk, és a versenyképességről is, 
mindkét előttem szóló ezt ilyen-olyan, különböző formában, de kiemelte. Látjuk azt, hogy 
nagyon-nagyon nehéz zöldségtermesztőnek versenyképesnek lennie a versenytársakkal, és 
most nem sorolom az észak-afrikai versenytársakat vagy éppen a mediterrán országokban 
lévő versenytársakat, nagyon nehéz a különböző, úgymond a komparatív előnyök miatt. 
Azonban – és itt a kutatásnak a hiánya is elhangzott – a kutatással kapcsolatban volna egy 
kérdésem. Történt-e valami olyan előrelépés, kicsi, nagy, közepes lépés, hogy a kutatással 
kimutatható-e az, hogy itt a Kárpát-medencében a mi klímánkban nem egyszerűen csak meleg 
van, fólia van és mondjuk homok van, amire adhatunk műtrágyát, és sokat tudunk termelni – 
most szándékosan egy rossz minőségű tömegárut próbáltam leírni –, itt nálunk más a helyzet, 
és akár kutatásokkal ezt a más helyzetet kellene valahogy felszínre hoznunk, exponálni. 
Mondjuk ha erőlködve is, de ebben lehetne egy olyan versenyelőnyük… A mennyiségben 
sosem fogjuk utolérni azokat a versenytársakat, vagy mondjuk ha a marokkói paprikával kell 
a német piacon versenyezni, akkor az eléggé nehéz lesz nekünk a szezonalitás miatt is, no 
tehát az, hogy a Kárpát-medence speciális adottságai – amelyekről sokat beszélünk – hogy 
hatnak a beltartalomra, hogy tudnánk ebből valami megfogható indikátort kihozni? És akkor 
itt a marketinghez kapcsolódnék, amiről szintén szóltak az előttem szólók, hogy akkor a 
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marketingben ez egy kiváló üzenet lehetne, ha van ilyen. De ehhez valóban nem volna szabad 
a kutatást elsorvasztani.  

Hogy viszonylag rövidre fogjam a felszólalásomat, bár már így is talán hosszú, a 
minőségnél nem hallottam egyik előadótól sem az ökológiai gazdálkodásról mint potenciálról. 
Én tudom, hogy Magyarországon erős a konvencionális szakma, tudom, hogy az 
egyetemeinken az elmúlt 50 évben mit tanítottak, tudom, hogy a növényvédelem meg a 
vegyszerre alapozott gazdálkodás olyan megdönthetetlen tabu volt, hogy ezt elég nehéz az 
ökológiai gazdálkodás körüli gondolkodásnak áttörnie, de én azt gondolom, hogy ezt érdemes 
lenne egy kicsit fellazítani, átgondolni, hiszen Nyugat-Európa vagy Európa fizetőképes része 
igényli ezt a terméket. Azon a vitán tehát, hogy lehet, nem lehet, hogy lehet, hogy nem lehet, 
talán túl kellene lépni, és valóban a piac igényire kellene alapozni. Hogy nem írok, nem 
olvasok, én magyar nemes vagyok, és aztán nálunk aztán nem fejlődik az ökológiai 
gazdálkodás, ezt az adatokból tudjuk. Elhangzott Lengyelország példája, Lengyelországban a 
miénkhez képest exponenciálisan nőtt az ökológiai minősítésbe vont területek aránya, és 
többek között az almájuk is meg egyéb más, mindenféle termék ökológiai minősítéssel 
megtalálja a piacait. Nálunk pedig, azt lehet mondani, tíz éve stagnál ez. Az előző polgári 
kormány ideje alatt volt egy fellendülés, mert akkor volt egy nemzeti agrárkörnyezeti 
program, az sok mindenkit, sok gazdálkodót bevont ebbe, de ez gyakorlatilag leállt. Most 
legalább azt kellene folytatni.  

Az ökológiai gazdálkodást – és ezt a minőség miatt mondom, nem azért, mert 
mondjuk én magam ökológiai gazdálkodást folytatok, tehát ezt nem rejtem véka alá, de nem 
vagyok bigott ökológiai gazdálkodó – én úgy képzelem el, hogy van egy harang örve, amely 
mentén a zöldség-gyümölcs minősége elhelyezhető. Ennek a harang örvének az egyik oldalán 
vannak azok a szerencsére egyre csökkenő mennyiségű, de szermaradványt tartalmazó vagy a 
hatóságok vizsgálatai alapján szermaradványokat tartalmazó zöldségtételek, és mondjuk a 
harang örvének a másik farka alatt pedig vannak az ökológiai termékek, és szerencsére a 
tömeg a középen lévő, kiváló minőségű és szermaradványmentes termék, tehát ehhez kétség 
nem fér. De én azt gondolom, hogy célunk kellene hogy legyen, hogy ennek a harang örvének 
a magas minőségű farkát minél inkább bevonjuk a főáramlatban, és én azt gondolom, ebben 
ugyancsak komoly lehetőségek vannak. Örülnék, hogyha erre egy reflexiót hallanék majd 
akár az elnök úrtól, akár a főosztályvezető úrtól, hogy ezt hogyan kezeli a stratégia. 

Számos dolgot felírtam még, de nem szaporítanám a szót, hanem átadnám a többi 
jelenlévőnek. Néhány kérdést is megfogalmaztam, ha azokra majd kaphatnék választ, akkor 
örömmel venném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Örvendi László képviselő úr! 
 
ÖRVENDI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság, Albizottság! Kedves Vendégek! Úgy gondolom, hogy a zöldség-gyümölcs ágazati 
stratégia terv egy nagyon régen várt program, hiszen évekkel ezelőtt is mindig azzal 
bombáztuk az illetékes kormányt, hogy hol van már egy mezőgazdasági stratégiai terv. Most 
végre itt van, és ezen belül nagyon fontos zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai terve. A hármas 
pillér – hogy ezt én így mondjam –, a termelés, a piac és a minőség az egyik legfontosabb, 
egyúttal a legfontosabb, és összhangba hozza az egész stratégiai tervet, ez nagyon fontos. A 
termelés folyamatosan tart, most olyan szinten, amilyen szinten, a piac olyan, amilyen, el 
tudják adni részben, kevésbé, és az tapasztalható, hogy a minőség egyre javul. A minőség 
javulása mellett meg fog indulni szerintem a piaci érdeklődés is, ami magával fogja hozni a 
termelést – van egy ilyen koncepció, egy elképzelés is. Mind a nagyra, mind a kicsire 
érvényes énszerintem a termelésvolument illetően, de most engedjék meg, hogy én inkább a 
kisebbekről beszéljek! 
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Az a tapasztalatom, hogy egyre-másra nagyobb az érdeklődés a helyi termékek iránt, a 
helyi zöldség-gyümölcs termékek iránt, és ott, ahol a helyi termelők felismerték azt a 
lehetőséget, hogy a kormányzat is támogatja a helyi termelői piacok felállítását, és létrehozták 
a termelői piacokat, ott egy folyamatos a termelés folyamatos emelkedése figyelhető meg. 
Konkrét példát tudok erre mondani, Hajdúszoboszlót. A nyáron volt egy éve már, hogy 
létrehozták a termelői piacot, megkezdték 6-8 termelővel, kistermelővel, zöldséggel, 
gyümölccsel, volt húsfeldolgozás is, és jelenleg úgy állnak a piacon, hogy 40-50 ellenőrzött 
eladó van, aki egyúttal termelő is, tehát ellenőrzöttek a termelők, akik kiviszik a terméküket a 
piacra, és most már lassan kevés lesz az a heti egy alkalommal megrendezett piac, ami péntek 
délután van 2-től 6-ig. Folyamatos az érdeklődés, nagy a vevőkör, tehát azt lehet mondani, 
hogy ott ez a piac egy sikertörténetnek a kezdete. Másfelől, az ország más részeiben is 
tapasztalhatóak ezek a termelői piacok. Én úgy gondolom, hogy a kistermelők termékeinek 
közvetlenül a fogyasztók felé való értékesítése egyrészt garancia a minőségre, másrészt pedig 
egy termelői volumennövekedést fog okozni, és a kistermelői részen ez a piac nagy felhúzó 
erő lesz.  

Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr gondolatát. Ezt én csak megerősíteni 

tudom, mert egyre nagyobb igény van a kistermelői piacokra, illetve a kistermelőknek ezeken 
a piacokon – elnézést, hogy most egyre erre reagálok –, a kistermelők jelentős részének az a 
problémája ezekkel a piacokkal, hogy a viszonteladók és megpróbálnak oda betörni, és ott ez 
a rend felborul. Úgy gondolom, hogy ebben a piacszabályozásnak van egy fontos eszköze, 
hogy ne a nagyban bevásárolt, az áruval csak kereskedelmi céllal foglalkozó kereskedők 
próbálják ezeket a kispiacokat lenyúlni, illetve letámadni, hanem ezeket a piacainkat ezeket a 
kistermelői vagy termelői piacokat nagyon szigorú szabályokkal meg kell védeni, annak 
érdekében, hogy ezeknek a termelők az áruja valóban megfelelő módon értékesítésre 
kerülhessen. (Örvendi László jelentkezik.) Bocsánat, még egy gondolatot hadd mondjak el! 
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ösztönözni kell bizonyos, főleg a kisebb közétkeztetési 
konyháknál is azt a lehetőséget, hogy megfelelő beszállítói kapacitással igényt tartsanak 
ezeknek a termelőknek az árujára. Ez egy komoly piaci szegmens lehet egy adott kistérségben 
a kistermelőknek, amennyiben olyan árujuk van, mert itt azért természetesen a minőség, főleg 
a minőség egy fontos szempont, de mégis, ezeket ösztönözni kell. Ez különben a helyi 
önkormányzatok kezében az egyik nagy lehetőség, mindenféle szabályozás nélkül ha a helyi 
önkormányzatok úgy gondolják, hogy ez fontos – énszerintem nagyon fontos –, akkor ebben 
óriási segítséget tudnak adni ezeken a kisebb területeken.  

Bocsáss meg, Laci, parancsolj! 
 
ÖRVENDI LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, hogy megint szót kértem, de közvetlenül 

ehhez kapcsolódik a mondanivalóm. Azért mondtam én, hogy ellenőrzött termelők, mert a 
piacnak van egy, a termelőkből választott vezetősége, és a vezetőség tagjai minden egyes 
termelőhöz kimentek, megnézték, van-e termelési kapacitása, van-e az az áru, amit ők árulni 
akartak, mert itt is volt olyan próbálkozás, hogy valahonnan nagybani árut akartak bevinni. 
De ezt kiszűrték, és csak azok a termelők lehetnek a hajdúszoboszlói termelői piacon, akik 
saját terméket állítanak elő, és semmi mást nem vihetnek be. Ez tehát garancia. Aki 
megpróbálkozott, azt kitiltották a piacról a saját embereik, illetve a saját termelői közössége 
tiltotta ki, mert hiszen jól ez felfogott érdeke mindenkinek, mert a minőséget így tudják 
garantálni, ha csak a saját terméket értékesítik. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam 
mondani. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy van olyan 
gondolata, amit meg kíván osztani velünk, lehetősége van arra, hogy azt elmondja most a 
bizottsági ülésen. Kérem tehát önöket, hogy amennyiben kérdés vagy vélemény van, azt 
tegyék fel és mondják el. (Jelzésre:) Parancsoljon! Nevet és titulust, légy szíves! 

 
ORLÓCI LÁSZLÓ (Dísznövény Szövetség és Terméktanács): Orlóci László vagyok, 

és a Dísznövény Szövetség és Terméktanács elnökeként veszek itt most részt mint meghívott, 
köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat és a bizottságot! 
Mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy nagyon nagy eredmény ez, hogy elkészült egy 
ágazati, alágazati stratégia a kertészeti ágazaton belül, és ez egy igen jó mintát adhat az összes 
többi alágazatnak arra, hogy valami hasonló jellegű, összefogott munkát tudjon az asztalra 
letenni – ezzel még adósak vagyunk mi is, tehát ezt beleérteném itt is. Nagyon röviden három 
dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni, ami kicsit át is vezet összességében a kertészetistratégia-
alkotáshoz, és ehhez nyújtott segítséget az alágazati stratégia.  

Az első mindjárt a képviselő úr felvetésével, a munkahelyteremtéssel kapcsolatos. Én, 
mint egy papagáj, mindig el szoktam mondani, hogy nem szabad elfelejteni, hogy ugyan a 
zöldség-gyümölcsre kevésbé jellemző, de más kertészeti ágazatokra jellemző, hogy nemcsak 
a termelés, hanem a kertészeti szolgáltatás is egy igen jelentős munkahelyteremtő lehetőség. 
És ezt minden alkalommal el kell mondanunk, mert említette itt a képviselő úr a 
közfoglalkoztatási rendszert, és nem szabad elfelejteni, hogy a közfoglalkoztatásban 
elsősorban zöldfelület-fenntartás, zöldfelület-gazdálkodás van, és az is az ágazatunk részét 
képezi, még ha a településfejlesztés és egyéb stratégiák is tartalmazzák. Nem szabad 
elfelejteni, hogy ez szakmaiságot nem mellőzhet – ez megint csak válasz a kutatás-fejlesztés, 
az oktatás és egyéb kérdésekre.  

A második dolog az 1.7. pontnak a d) és az e) része lenne, az e) pontja, ami magában a 
termelésben részt vevő őstermelőknek az adózása, adópolitikai kedvezménye, 
adókedvezmények kivezetésének a stratégiája. Tudom, hogy ez messze túlmutat azon, ami itt 
most az ágazati stratégia, de még egyszer hangsúlyoznom kell – és ez mindannyiunkat érint, 
tehát az összes kertészeti ágazatot –, hogy ez sok esetben egy jelentős versenyhátrányt okoz 
más, nem őstermelői formában működő kertészeti vállalkozásoknak. Nem azt mondom, hogy 
haragudni kell az őstermelőre, csak azt mondom, hogy a megfelelő, különböző 
adókedvezmények és különféle jogosultságok felülvizsgálata feltétlenül fontos volna, és 
ezeknek az ellenőrzése is, mert azért a fekete- és szürkegazdaság ilyen esetben jól tetten 
érhető és jól nyomon követhető, legalábbis nekünk a dísznövénytermesztésben ez a 
véleményünk.  

Az utolsó pont pedig az 1.6. pont f) alpont, ami a képzési struktúra. Ez a képzési 
struktúra egy érdekes kérdés. Én naponta szembesülök azzal a kérdéssel, hogy a termelő 
megkérdezi tőlem, hogy tudnék-e ajánlani valakit, aki ennek a feladatnak az ellátására 
alkalmas volna, és, jelentem tisztelettel, több mint harminc évet töltöttem el már ez idáig a 
szakképzésben, és, jelentem tisztelettel, nem, nem tudok ajánlani, nem tudok olyan 
szakembert ajánlani egy bizonyos kertészeti munka elvégzésére, akit a képzési rendszer arra 
felkészített volna. Erre megoldást ígér, vagy legalábbis valamilyen megoldási módszert a 
duális képzési rendszer, ami most került bevezetésre, azonban nem szabad elfelejteni, hogy 
ennek az OKJ-s szintezettségéből is hiányzik egy olyan lépés, egy olyan forma, amire 
megoldást, én azt hiszem, talán az agrárkamarai képzések jelenthetnének, amit a tőlünk 
nyugatabbra eső országokban úgy hívják, hogy mesterképzés, ahol a mesterek a kertészet 
különböző ágazatainak a mesterei, tulajdonképpen az ágazati innovációk megvalósításának a 
zálogai. Nem az egyetemek, nem a főiskolák, hanem azok az emberek, akik a termesztésben 
közvetlenül részt vesznek, de a legmagasabb szinten, a gyakorlati szakma legmagasabb 
szintjén képzettek. Erre mindenképpen figyelmet kellene fordítanunk.  
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Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Örvendi László jelzésére:) Parancsolj, Laci! 
 
ÖRVENDI LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést kérek, hogy megint szót kérek, de az 

őstermelőkkel kapcsolatban szeretnék szólni. Nem tisztem megvédeni őket, de tudomásom 
szerint a dísznövénytermesztők nem lehetnek őstermelők. (Közbeszólások.) Én úgy 
emlékszem, hogy nem lehet dísznövénytermesztő őstermelő. (Orlóci László: Lehet.) Lehet? 
(Orlóci László: Lehet, csak az értékhatár lényegesen alacsonyabb, mint az egyéb 
mezőgazdasági termelőknél, azt hiszem, 250 ezer forintig.) Az alapvetően semmi. (Orlóci 
László: Sajnos…) 

 
ELNÖK: Bocsánat, egy pillanat! A jegyzőkönyvvezetés érdekében kérem, hogy 

egyszerre csak egy valaki beszéljen, máskülönben nem lehet jegyzőkönyvet vezetni.  
 
ÖRVENDI LÁSZLÓ (Fidesz): Máskülönben pedig az őstermelők is adóznak, szja, 

iparűzési adó, áfakülönbözet, eho, munkabér-járulékok, ezek mind adóvonzattal vannak, 
úgyhogy nem úgy van az, hogy az őstermelői termelés nem fizet semmi adót. Köszönöm, csak 
ennyit akartam mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben most nem fogunk vitát nyitni (Örvendi László: 

Nem, én sem szeretnék ebben vitát nyitni.), szeretném elmondani. Ez egy külön története az 
ágazatnak, de nemcsak ennek az ágazatnak, hanem az egész agráriumnak, és én viszont úgy 
gondolom, hogy az őstermelői körnek az ilyen irányú módosítása énszerintem is 
elengedhetetlen, de ez most nem ennek a bizottsági ülésnek a témája, és énszerintem erre már 
ebben a választási ciklusban nem is fog sor kerülni, ebben biztos vagyok.  

Van-e esetleg más felvetés? (Jelzésre:) Bittsánszky János, Kertészeti Tanács, 
parancsolj!  

 
DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS (Magyar Kertészeti Tanács): Mint a Kertészeti Tanács 

elnöke szólnék. Részletes véleményt írtunk az anyaghoz, de néhány dolgot, úgy gondolom, itt 
is érdemes megemlíteni.  

Az egész anyagon végigvonul, és tudjuk és hisszük valamennyien, akik itt ülünk, hogy 
áruhiány van a zöldség-gyümölcs fronton, de ennek az alátámasztására szerintem az anyagban 
meg kellene jelennie, hogy hol és milyen módon jelentkezik ez az áruhiány, mert a nem 
kifejezetten a szakmában működőknek ez nem annyira világos, és nem egyszer elhangzik az, 
hogy megtermeltük az árut, de nem tudjuk eladni. Mindenképpen fontosnak tartanám tehát 
azt, hogy az áruhiánynak a valamilyen alátámasztása megjelenjen az anyagban.  

A másik megjegyzésem a kutatás kérdéskörével kapcsolatos. Egy picit, úgy gondolom, 
túlhaladottak a stratégiában megfogalmazottak, mert a tárca lépett és lép a kutatás 
átszervezése ügyében, tehát úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű megfogalmazás, ami 
pillanatnyilag az anyagban szerepel, talán túlhaladott.  

A felsőoktatás. A középfokú oktatásra nagyon lényegesen kitér az anyag, a 
felsőoktatásról gyakorlatilag nincsen szó, ahol viszont nagyon határozott véleményem, 
véleményünk az, hogy egy jelentős összevonásra és színvonalemelésre volna szükség a 
felsőoktatáson belül is.  

A harmadik vagy talán negyedik megjegyzésem pedig az, hogy az anyagban 
végigvonul, és ez általában a szakmánkban folyamatosan megjelenik, hogy az ökológiai 
adottságaink kiválóak a zöldség-, gyümölcstermesztés vonatkozásában. Ma már, úgy 
gondolom, egy szót mindenképpen mellé kell tenni ennek a dolognak, hogy: az ökológiai 
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adottságaink kiválóak önözött körülmények között. (Derültség.) Tehát a zöldség-gyümölcs 
ágazatnak megfelelően 150-160 ezer hektár öntözését minden körülmények között meg kell 
teremteni, és az kevés, hogy megteremtjük, mert ösztönző erőket kell beépíteni a rendszerbe, 
mert ma is meglehetősen nagy felületen van, adott az öntözési lehetőség, és nem használják az 
öntözést. Tehát mindenképpen fel kellene vagy be kellene építeni a rendszerbe egy 
ösztönzőrendszert. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
ORAVECZ TAMÁS (Békés Megyei Agrárkamara): Oravecz Tamás vagyok, Békés 

megyéből jöttem, a Békés Megyei Agrárkamara kertészeti osztály vezetője vagyok. Mi is 
részt vettünk abban a társadalmi egyeztetésben, amire a magyar zöldség-gyümölcs ágazat 
fejlesztésével kapcsolatban felkért bennünket a FruitVeb Magyar Zöldség-gyümölcs 
Szakmaközi Szervezet és tulajdonképpen az agrárkamara. Én arra szeretnék kitérni, hogy 
szerintem tulajdonképpen nem sok megye hajtotta végre ezt a felkérést időhiány miatt, de én 
úgy gondolom, hogy ez igazolja azt, hogy az agrárkamara ezáltal nagyon jó közvetítő 
szervezet lehet, ugyanis azokra a felmerült kérdésekre, amelyeket Bittsánszky Márton is 
felvetett, mi az osztályülésen adekvát válaszokat adtunk, nem teljesen – én most nem fogok 
kitérni ezekre a dolgokra –, de mivelhogy azok a javaslatok, amelyeket középszintről 
feladtunk úgymond az agrárkamarán keresztül, közben megalakult az agrárkamara országos 
bizottsága is, a helyi osztályülésen részt vett Mártonffy Béla doktor, két szervezetnek is az 
elnöke, és ezáltal biztosan látjuk, hogy el fognak jutni önökhöz, az albizottsághoz, ezáltal 
majd a döntéshozókhoz azok a dolgok, amiket mi ott középszinten igazi jó kertészemberekkel 
megbeszéltünk. És én úgy érzem, hogy ennek az adja az erejét, mert mind gyakorló, régi 
kiváló kertész, és ők azokat a finomságokat is észrevették, amiket most én nem fogok 
elmondani, de ha valakit valahol érdekel, majd kérdezzék meg dr. Mártonffy Bélát, mert ő 
tudja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Mártonffy Béla jelzésére:) Parancsolj! 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA (FruitVeb): Bocsánat, csak Varga úr megszólítása okán 

tennék hozzá egy pár mondatot. Az egyik a kistermelési kérdés volt. Én úgy gondolom, hogy 
azt kell lássuk, hogy az ágazat szereplői az elmúlt húsz év alatt nagyon szegmentálódtak, és 
most egy olyan feladat előtt állunk, hogy a kertészetet, a zöldség-gyümölcs ágazatot egy új 
pályára állítsuk. Nagyon finoman akarom megfogalmazni ezt a kérdést, az első lépés, hogy 
árutermelésünk legyen. Nagyon jó összhang ezzel a helyi értékesítés, sokan lebecsülték ezt a 
kérdést. Az első adathalmaznál mi is úgy véltük, hogy az az 5 százalék körüli, 5-10 százalék 
közötti különösebben nem érdemel most elemzést, de aztán rájöttünk, hogy ez nem így van, és 
minden olyan országban, ahol nagyon komoly kertészet és zöldség-, gyümölcstermelés van, a 
kistermelés így emelkedik felfelé, vegyük csak a német kertészeti szövetségnek az anyagait! 
Én tehát úgy gondolom, hogy ezzel a folyamattal ezek a kérdések is helyre fognak kerülni. Mi 
tehát rosszul értelmeztük ezt a kérdést, mert mindig valamilyen minimalizáló szemlélettel 
néztük ezt az ügyet. Ezt társadalmi programmá szeretnénk tenni.  

Én nem vagyok olyan súlyú ember, mint a kertészet vezetői az elmúlt években voltak, 
a Kert-Magyarország programra és egyebekre gondolok, de én azt gondolom, nagyon 
óvatosan fogalmazva, hogy valami ilyesmit meg kell hirdessünk ehhez. Ezért is mondtam azt, 
hogy nagyon örülnék, hogyha találna ehhez a kormányzat egy miniszteri biztost. Mondok egy 
példát, hogy ezt alátámasszam: Hollandia, Európa kertésze – a legnagyobb üzleti szeletet 
harapják ki a kertészetből – azzal szembesült, hogy a tulajdonosok, a kertészetben végzett és 
dolgozó emberek elhagyták, elhagyják a kertészetet. Egy rettenetesen komoly probléma elé 
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nézett a holland kertészeti termelés, bár ott a kutatás és minden egyéb a helyén van, nyilván a 
társadalom más területei vonták el a fiatalokat ettől, és elindított egy programot arra, hogy a 
képzett és a kertészetben dolgozó vagy tulajdoni részt tulajdonló területekre visszacsábítsa a 
kertészeket. Én el tudom azt képzelni, hogy ennek a programnak a keretében megtörténik az a 
csoda, hogy olyan körülményeket teremtünk – és ezért mondtam, hogy itt nem külön 
vagyunk, hanem a kormány, a parlament és a szakma közös szemlélete kell –, hogy, nem 
tudom jobban kifejezni, légy kertész, mert ebben biztos jövőd van, és ezt össze lehet 
kapcsolni a különböző rendelkezésekkel, az európai uniós lehetőségekkel és a komparatív 
előnyeikkel. Tehát egy gondolkodás, egy szemléletváltás történik ebben, és ebben az ügyben 
nem maradnak el a kistermelők, teljesen igaz, amit a főosztályvezető úr felvetett, abszolút! 

A másik az ökológiai vonal. Én úgy gondolom, hogy érdemes ezt a gondolatot 
belevinni még az anyagba. Tudjuk azt, hogy egy új rendszer épül fel, tudjuk azt, hogy ez 
integrált termelési követelményként itt van a fejünk felett, és már dolgozunk is ennek az új 
rendszernek a kialakításán – nem mi dolgozunk, itt, ugye, a kormányzattal már voltak ilyen 
egyeztetések –, meg kell csináljuk Magyarországon, ez egy igény, nos, ennek a vonalán 
szabad és kell szerintem az ökológiai gazdálkodás helyét is belehelyezni. Ez a piacelemzés 
területén is meg kell hogy történjen, meg a fejlesztési területeink oldalán is. Azt szokták 
mondani, akik ezt ilyen flegmán veszi, hogy 1-2 százalék a világon, nem kell ezzel 
foglalkozni. (Megérkezik Font Sándor.) Ez egyáltalán nem így van, egyáltalán nem így van a 
kérdés, viszont az is egy nagyon fontos dolog, hogy az árutermelésnek ezt a derékhadát, amit 
az integrált termelés képvisel, úgy tudjuk megcsinálni, hogy abból előnyösen tudjunk kijönni, 
mert akárhogy nézem, ha összeadom végül is a 3,5 millió tonnát, ami, mondom, lehet, hogy 
több, lehet, hogy kevesebb lesz, lehet, hogy a feldolgozóiparral még inkább ráteszünk erre, ott 
mindenképpen, én azt gondolom, a 70 százaléka ennek külföldre fog menni, ennyire 
exportorientált ágazat, és akkor ennek mindjárt nagyon komoly jelentősége van. Tehát olyan 
lépéshalmaz előtt állunk, hogy én azt gondolom – ehhez az anyaghoz mi majd megtesszük a 
javaslatot, de a későbbiekben szerintem erre majd ki is lehetne térni –, hogy egy nagyon-
nagyon reális, véghez vihető cselekvési programot le kell tenni, a célok itt benne vannak, és 
azt kellene megpróbálni végigvinni kétéves felülvizsgálattal és valamilyen kormányzati 
iránymutatással. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm körünkben Font Sándor elnök urat, aki más 

parlamenti munkáját szakította meg, és jött el hozzánk; köszönöm, Sándor, hogy itt vagy 
velünk.  

Bittsánszky úr, parancsolj! 
 
BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak 

reagálnék egy-két elhangzott dologra. Munkahely-indikátor, ez biztos, tehát ez egész biztos, 
és erre figyelni kell. Amit mondtam is, ami meghatározza, hogy jelenleg nincs adat igazából 
hozzá, viszont fontos lenne, és valahogy ezt meg kell oldani, tehát ez nem mentség. Most 
ennek két lehetősége van, az egyik az, hogy vagy a statisztikai módszereket módosítjuk, vagy 
még több adatszolgáltatási előírást vezetünk be – ezt kevéssé tartom realisztikusnak. Azt 
gondolom, hogy viszont tudományos módszerek már rendelkezésre állnak, és tudományos 
anyagok már most is vannak, ahol bizonyos kertészeti, a zöldség-gyümölcs ágazatot érintő 
tevékenységekben meghatároztak munkaerő-felhasználási igényeket, tehát vannak ilyen 
tudományos számaink. Úgy gondolom, hogy ezek jól használhatók, azonban ezek jelenleg 
nem fedik le az összes olyan tevékenységet, amely zöldség-gyümölcs ágazathoz kötődik, itt 
tehát egy további tudományos munkával szerintem mindenképp meg lehet határozni azokat a 
mutatókat, amelyekkel meg tudjuk mondani, hogy egy bizonyos tevékenység, ha azt egy 
órában, egy hektáron vagy egy kilóban csinálják, akkor az mennyi munkaerőt jelent, és így 
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mindenképpen el tudjuk a nyomon követését végezni, hogy a fejlesztések milyen munkaerő-
változást eredményeznek, illetve ha ezek a számok rendelkezésre állnak, akkor azt is jobban 
meg tudjuk mondani, hogy ha most azt tervezzük, hogy 1 millió tonna meg 200 milliárd 
kibocsátás, akkor az hány munkahelynek feleltethető meg tudományos oldalról.  

Ökológiai gazdálkodás és részben a helyi termék. Az anyag fogyasztói oldalról azt 
mondja, hogy a magyar fogyasztó ár- és utána eredetérzékeny úgymond, tehát először az árral 
foglalkozik, utána azzal, hogy magyar-e a termék, tehát itt valahol a sorban ott van az 
ökológiai termék – most a magyar piacról beszélek természetesen –, azonban stratégiai 
oldalról, tehát intézkedésoldalról arról is beszélünk, hogy meg kell találni a megfelelő 
réspiacokat, és azt hiszen, hogy az ökológiai mindenképpen egy ilyen réspiac, tehát ha nem is 
nevesítve, de itt jelentkezik mint feladat – természetesen nincs kifejtve, adott esetben ki lehet 
fejteni. Itt felmerül, hogy akkor van-e még ilyen, és akkor melyeket kell kifejteni vagy sem. 
De mindenképpen egy olyan réspiac ez, amelynek most van egy jelentősége, különösen az 
exportban ez növekszik is, meg reméljük, hogy itthon is, és akkor erre mindenképpen lehet 
külön programot összeállítani.  

A helyi termelői piac termék, helyitermék-piac. Egyrészt én azt mondom, hogy én 
ebben mindig kicsit küzdök, én azt mondom, hogy ez termelői piac, tehát ez a helyi termék, 
helyi, s a többi, itt akkor a kereskedő vagy bárki adhat el helyi terméket. 
Fogalomhasználatban én tehát mindig azt mondom, hogy termelőipiac-hangsúlyt kell tenni. Itt 
Mártonffy úr is jelezte, és itt megint visszatérek kicsit arra, amit az előbb mondtam, a réspiac 
kérdésére, hogy mekkora az a piac, és most azért ebben van egyfajta változás a szemléletben, 
de alaphozzáállásban mindig az volt, hogy ez egy viszonylag kis szegmens, és jelenleg, 
megmondom őszintén, a minisztériumban sem a piaci részleg kezeli ezt a témát, hanem a 
vidékfejlesztési, tehát ez ilyen vidékfejlesztési kategória jelenleg, ami hogyha azt tekintjük, 
hogy ennek mekkora súlya van, hogy növekvő a súlya, akkor ez felülvizsgálatra szorulhat.  

A másik, ami fontos, hogy eltérő elképzelések vannak, mint ahogy ez is jelzi, hogy 
most helyitermék-piac vagy termelői piac, tehát ez is filozófiai kérdés, és ez akár házon belül, 
de akár nagyobb körben is, ami egy másik kérdés ebben, és amiben szintén nem egységesek 
az álláspontok, hogy most ez önkormányzati felelősség, fenntartás, vagy civil szervezetekhez 
kell telepíteni, és melyik helyen van jobb helyen, és ebben is eltérő vélemények vannak. 
Ugyanakkor azt azért elmondhatom, hogy ez az egész helyi termék kérdés, ami akár 
felmerült, a menza meg az ellátás, meg ilyesmi, ez egy olyan téma, amire nekünk már van 
saját, kidolgozott programunk, igaz, hogy rövid, meg tovább kell dolgozni, de mindenképpen 
konkrét kifejtése van annak, ami egyébként le van írva a programban, tehát mind a 
helyzetértékelésben van egy bekezdés, mind a feladatok között van egy bekezdés, hogy ezzel 
mit, és ennek van egy mögöttes dokumentuma, ami ilyen részleteket tartalmaz. Úgy 
gondolom tehát, hogy azért ebben nekünk már van konkrét elképzelésünk, ami egy 
munkadokumentum saját használatra pillanatnyilag. Ezt körül kell járni, de azt gondolom, 
mindig fogyasztói oldalról, hogy mekkora az igény, mekkora a jelentősége, növelhető-e ez az 
igény, és ha igen, akkor mit kell mögé tenni, hogy ez kiszolgálható legyen.  

Még egy, ami többször elhangzott, az agroökológiai adottságok kérdése. Hogy az 
anyag szellemében ez mennyire megy végig vagy nem, át lehet nézni ebből a szempontból, 
viszont az erősségek közül kihúztuk, tehát nem tekintjük erősségnek, mert ez mindig egy 
ilyen szokásos dolog, ezt úgy kincstári bizalommal mondtuk, hogy itt Magyarországon 
milyen jó. És akkor felsoroljuk az elmúlt aszályos és árvizes és minden éveket, és akkor úgy 
elgondolkodhatunk, hogy ez a potenciál megvan, de hányszor teljesült, tehát azért ezzel 
óvatosan bánunk igazából. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, de nem mint egy 
kincstári optimizmussal, hogy ez van nekünk, és akkor erre büszkék vagyunk, csak éppen az, 
hogy az évek során hányszor realizálódik, az egy másik kérdés.  
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És ha már itt tartok ennek az analízisnél, az erősségeknél, gyengeségeknél, egy dolgot 
elfelejtettem kiemelni, ami, azt hiszem, valószínűleg egy külön stratégiai dokumentum része, 
de mindenképpen valahogy jelezni kell, ez az, ami szerepel itt a fenyegetettségek között, ez a 
termesztésben használt engedélyezett növényvédő szerek hiánya. Azt gondolom, ez 
mindenképpen nagy hatással van az ágazatra. Ez egyébként egy olyan pont, én úgy gondolom, 
hogy ennek az analízisnek minden pontja szerepel valahol máshol az anyagban, de ez csak itt 
jelenik meg. Most akkor a dokumentum-összeállítás szempontjából két lehetőség van: vagy 
kihúzzuk innen, vagy pedig írunk róla másutt, de ez így lóg a levegőben egy kicsit. (Dr. 
Mártonffy Béla: Igen, ez fontos.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy rövid kiegészítenivalóm van az anyaggal 

kapcsolatban. Felmerült korábban, az albizottsági üléseken is, hogy amikor kertészetről 
beszélünk – erről Mártonffy Bélával elég sokszor egyeztettünk –, jelentős részben zöldségről 
és gyümölcsről beszélünk, a zöldség szántóföldi, szabadföldi vagy borított felület, de a 
gyümölcs is intenzív és kevésbé intenzív, és mindig elfeledkezünk azokról az ágazatokról, 
amelyek szintén a kertészethez tartoznak. Abban megegyeztünk, hogy a szőlő-borról nem 
beszélünk, pedig az is idetartozna elméletileg, de annak olyan frekventált személyei próbálják 
ezt az ágazatot úgymond nemcsak hogy befolyás alatt tartani, hanem a helyzetének a javítását 
megoldani, hogy úgy gondoltuk, ez nem a mi feladatunk ebben az esetben, de valahol mégis a 
kertészeti stratégia egy részét kellene hogy képezze, mivel nagyon sok hasonlóság van a 
szaporítóanyag-előállítástól kezdve, s a többi, s a többi. De ezen kívül itt van, amiről ma még 
egy szó sem hangzott el, jelentős részben a dísznövénykertészet, ami azért nagyon fontos, 
maga a dísznövénytermesztés és a dísznövénykertészet, abból a szempontból, hogy sokkal 
messzebbre megy, mint ahogy azt nagyon sokan akár ennél az asztalnál is gondoljuk. A 
dísznövénykertészet nemcsak Erzsébet vagy Katalin napra a vágott virágot jelenti, vagy a 
mikulásvirágot az asztalra, hanem jelenti a díszkerteket, jelenti a temetőkerteket, jelenti a 
közparkokat, a közterületeket, de még sorolhatnám tovább is, és most, amikor látjuk, hogy 
ezek a különböző városközpont-rehabilitációs programok a végéhez fognak érni, biztos 
vagyok benne, hogy ennek a fenntartásában ismét valahol a dísznövény és az a kertészetnek 
az az ága meg fog jelenni. 

Itt jegyezném meg azt is, habár nem szabad megfeledkezni a gyógynövényről sem, de 
itt jegyezném meg azt is, hogy amikor foglalkoztatáspolitikáról beszélünk, én nem 
ragaszkodnék ahhoz a szűk gondolathoz, hogy csak a termelés oldalán van 
foglalkoztatáspolitika, nemcsak ott növekszik a foglalkoztatás, hanem ha belegondolunk abba, 
hogy ezeket a pluszterületeket szeretnénk bevonni, hogy plusz árumennyiséget kívánunk 
teremteni, ennek van egy olyan input anyag része, amit valahol elő kell állítani, meg kell 
termelni, és ezzel az inputtal jelentős részben a kertészeti input anyagokra gondolok a 
konténertől a különböző csomagoló eszközökig és egyébig a kötöző anyagtól kezdve a 
nejlonzacskóig, bocsánat, hogy ezt mondom, ezekre mind-mind, amikor elindul a 
termelésnövekedés, a felületnövekedés, ezekre az anyagokra szükség van, és ezeket az 
anyagokat jó lenne nem importból beszerezni, és ezzel a kertészeti háttériparág fejlesztése is 
gyakorlatilag egy komoly hangsúlyhoz juthatna, ami szintén foglalkoztatás, és ez jelentős 
részben vidéki foglalkoztatást jelenthet, erre Varga Géza az előbb már tett utalást.  

Éppen ezért én azt gondolom, hogy ha lehetne, akkor egy kicsit globálisabban is 
próbáljunk ebben gondolkodni, és amikor a gyógynövénytermesztés köréről, kedves Laci, ti 
mindig úgy egy kicsit a háttérben vagytok (Czirbus Zoltán: Az más, az a dísznövény.), 
bocsánat, és ez azt jelenti, hogy ott megint a foglalkoztatáspolitika az egyik legnagyobb 
kérdés. Pont a kisebbség jelentős részben tudna azokkal az eszközökkel élni, ezt 
megbeszéltük már egy korábbi albizottsági ülésen, ahol biztos vagyok benne, hogy ennek 
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azért vannak most már olyan csírái, vannak olyan induló, kisebb programjai, amelyeket én 
jónak látok, és remélem, hogy ez fel is fog futni.  

És akkor még talán a gombáról ma nem sok szó esett, pedig olyan gyönyörű, új 
telepek, Európa legkorszerűbb telepei meg Magyarországon, amelyekről nagyon kevesen 
tudnak, holott ez a kertészeti ágazat egyik húzóágazat is lehetne, én azt gondolom, hogy lehet, 
amiről nagyon kevés szó esik. Itt majd lehet, hogy később egy-két kis tálcával esetleg tudunk 
reprezentálni nektek, de biztos vagyok benne, hogy valahol ezt is sokkal hatékonyabban – ezt 
most nem kritikaképpen mondom, hanem csak gondolatképpen – meg kell hogy jelenjen 
ebben a programban, mert úgy tud egész lenni. Természetesen nem fogjuk tudni ebben a 
programban vagy stratégiában kibontani a kertészeti ágazat teljes egészét, mert akkor Révai-
sorozatot lehetne írni ebből, hogyha minden egyes részletre kitérnénk, inkább csak a fő 
koncepciókat lenne jó megjegyezni, felvázolni, és amellett ezeknek a fontos ágazatoknak a 
problémakörét is bele kellene venni ebbe a stratégiában, én úgy gondolom. Köszönöm.  

Tessék, parancsolj! 
 
CZIRBUS ZOLTÁN (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács): Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm a szót. Czirbus Zoltán, Gyógynövény Szövetség és Terméktanács. Tudatosan nem 
akartam hozzászólni az elején, hiszen én ezt az anyagot átolvasva abban a gondolatban 
voltam, hogy jelen pillanatban a zöldség-gyümölcs ágazati stratégiának a megvitatásáról van 
szó, bár elvétve találtam a gyógynövényre való utalásokat is az anyagban. Először is 
mindenkinek gratulálok, aki ennek az anyagnak az elkészítésében részt vett, és a munkáját 
adta hozzá. Én azt gondolom Orlóci úrhoz hasonlóban, hogy ez az anyag valóban egyfajta 
példát, illetve útmutatást szolgáltathat ahhoz is, hogy mind a két ágazat, legyen az akár 
dísznövény, akár gyógynövény, külön elkészítse a saját maga ágazati stratégiáját, hiszen 
egyrészt a problémákat látva, illetve a problémákat itt ecsetelve, amelyek az előzőekben itt 
elhangzottak, gyakorlatilag ugyanazok a problémák lelhetők fel mind a három ágazatban, a 
kitörési pontok közül pedig gyakran ugyanazok a kitörési pontok, illetve ugyanazok a 
cselekvési programok is körülírhatók mindhárom ágazatban.  

Éppen ezért én azzal a javaslattal fordulok a tisztelt elnök úrhoz a dísznövényesekkel 
egyeztetve az ülés elején, hogy akár ugyanúgy, mint, azt hiszem, két éve, amikor egy 
bizottsági ülés alkalmával mind a dísznövény-, mind pedig a gyógynövényágazat 
megbeszélésre került, mi is folytatjuk, illetve folyamatban van ennek az egész ágazatnak a 
zöldség-gyümölcs metódusa alapján a stratégia elkészítése, és amennyiben ez elkészül és 
publikussá válik, kvázi ugyanilyen körben, egy kertészeti albizottsági ülés alkalmával mind a 
két ágazatot vitassuk meg, ugyanígy beszéljük át, és vonjuk le a megfelelő konzekvenciákat 
belőle. Ennyit szerettem volna hozzátenni, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt még természetesen meg kell hogy érjük ebben a 

körben, már csak azért is, mert én úgy gondolom, az várható, hogy ebben a választási 
ciklusban talán valószínű – remélem, hogy nem tévedek –, hogy ez az utolsó albizottsági 
ülésünk. Én nagyon bízom abban, hogy talán lesz még erőnk és lehetőségünk a következőben 
is folytatni, ez nem rajtunk múlik. A mi szándékunk, én személy szerint azt mondhatom, és 
azt hiszem, képviselőtársaim részéről is mondhatom ezt, tehát a mi szándékunk megvan, ezt 
majd mások fogják eldönteni, hogy ugyanilyen összeállításban vagy valami másban, de 
természetesen jó lenne, ha ez a munka folytatódna.  

Font Sándor képviselő úr, képviselőtársam, elnök úr kíván szólni. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a Kertészeti 

albizottság ülését! Hogy házon belülről mondjak egy információt: Mágoriné Andrea 
képviselőtársunk, aki sokszor kritikusan szólal meg a mi, akár a parlamenti 



 24 

tevékenységünkkel kapcsolatosan is, azt mondta, hogy ez az a bizottság, amelyik a 
legértelmesebb dolgokkal foglalkozik. (Derültség.) Ennél nagyobb dicséretet én ritkán hallok 
őtőle. Ez köszönhető nyilvánvalóan annak az elnöknek, aki hozzáértőként próbálja ennek a 
tevékenységét folytatni, és köszönhető azoknak a meghívott vendégeknek, akik a szakmai 
munkájuk következtében nyernek ide időnként meghívást, és így próbálják meg az éppen 
napirenden lévő témát kifejteni, a jövőképet is felvillantani. 

Több olyan személy van itt jelen, akivel már szakmai vagy egyéb fórumokon is 
találkoztunk, tehát esetleg visszahallják azt a gondolatomat, hogy az a tevékenységi kör, 
amelyben önök, ti főállásban tevékenykedtek akár szakmai szervezeti vezetőként, akár pedig 
érintett vállalkozóként, egy olyan terület, a kertészet, zöldség-, gyümölcs-, 
dísznövénytermesztés, amely kézimunkaerő-igényes, kőkemény kézimunkaerő-igényes, és ez 
volt az a pont, függetlenül a mezőgazdaság ezen ismert ágazatától, amely a kormány egy 
kitűzött célja lett, hogy próbáljuk meg a kézimunkaerő-igényes területeket valamilyen szinten 
jobban górcső alá venni, nézzük meg, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hova jutottunk, hol 
tartunk az eddig elmúlt időszakok alapján, és merre felé lehetne továbbmenni. És akik 
figyelték a miniszterelnöknek az OMÉK-en és néhány nagyobb rendezvényen a 
mezőgazdaság irányába tett jelzéseit, azok szerintem annyiban megnyugodhattak, hogy az 
eddigi elődökhöz képest hála istennek most már a kormány, a kormányfő szintjén és fejében 
is sokkal nagyobb szerepet foglal el a stratégiai tervezésben a mezőgazdaság, ezen belül is a 
kézimunkaerő-igényes terület. Ennek két oka van. Az egyik – többször ismétlem –, hogy ez 
kézimunkaerő-igényes terület. Közismert, hogy Magyarország általánosan egyik komoly 
problémája, amikor makrogazdasági elemzéseket végzünk, a foglalkoztatás viszonylag 
alacsony szintje a velünk versengő közép-európai országokhoz képest, különösen a már 
nyugat-európai és különösen a kínai és USA-beli foglalkoztatási adatokhoz képest. Amíg 
tehát ezen nem fogunk változtatni, túl nagy GDP-növekedésben ne reménykedjen senki se, se 
abban, hogy stabilizálni tudjuk netán a társadalombiztosítási alapokat, a nyugdíj- és 
egészségügyi alapokat, hogy a mindenkori aktuális rászorulók megkapják azt a szintű 
ellátmányt, támogatást, amit éppen az aktuális befizetőknek kellene teljesíteniük. Tehát amíg 
ebben nem lesz komolyabb változás, azaz növekmény a foglalkoztatásban, addig komoly 
gond lehet társadalmi szinten is a majdani egészségügyi és nyugdíjellátási rendszerben. Ez 
egyszerűen matematika, a népesedéspolitikai adatokból ez elég jól kitűnik. És úgy látja a 
kormány, a kormányfő úgy látja, mi meg, akik ezen a területen mozgolódunk, különösen, 
hogy a mezőgazdaság rendelkezik olyan tartalékkal, amivel a kormány ezen dilemmájában 
tudna segíteni, a mezőgazdaságon belül pedig a kézimunkaerő-igényes területek. Na, azok 
vagytok ti, önök, akik ezen területen különféle szinten szakmai vezetőként, érintettként, egy-
egy ágazat vezetőjeként tevékenykedtek. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy mindaz a 
munka, amelyet – itt megint Mágoriné Andreára gondolok – képviselőtársunk dicséretével 
illetett, és reméljük, hogy ezek a jövőképek, kitörési pontok mind olyan nyomot hagyó ülések 
és elkészített koncepciók lesznek, amelyeket érdemileg fel tudunk használni. Én bízom ebben, 
és ezek nem udvarias bókok, amit most mondok, mert hogyha komolyan gondoljuk mindazt, 
amit tartaléknak, erőforrás-tartaléknak gondolunk a mezőgazdaságban, akkor ezek a 
konzultációk, beszélgetések, jövőképdilemmák kikerülhetetlen felhasználásra kell hogy 
kerüljenek.  

Megemlítésre került itt, azt hiszem, éppen Bittsánszky Márton mondta, hogy mindig 
elmondjuk magunkról, hogy kik vagyunk, ezek vagyunk, azok vagyunk, aztán nem egészen 
úgy sikerül az év vége. Ebben hadd jelezzek két, magam által most már itt, bizottsági ülésen 
többször megemlített olyan területet, amelyben véleményem szerint további teendők 
lennének, amelyeket a képességeink szerint meg tudnánk oldani, de eddig nem foglalkoztunk 
vele, ez pedig a termelés kockázatnak a csökkentése – én így fogalmazom meg, foglalom 
össze –, és itt két területre szeretnék rávilágítani.  
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Az egyik a vízzel való gazdálkodás kérdése, mert véleményem szerint borzasztó 
felelőtlenek vagyunk. Ebben olyan adottságunk van, hogy az a kétszáz-egynéhány ország, 
amelyet ismerünk itt a Földön, örülne, őrjöngene, ugrálna, hogyha ilyen lehetőségeik 
lennének vízkérdésben, mint nekünk vannak: befogadó ország vagyunk, itt vagyunk a Kárpát-
medence és az Alpok lejtői mögött, és az a csoda történik, hogy a befolyó víznél többet 
engedünk ki évente az országból a kifolyó folyóvizeinken keresztül. Véleményem szerint 
ilyen bolond ország – ezt így meg merem kockáztatni – nincs több, amely így gazdálkodna a 
vízkészletével. (Dr. Mártonffy Béla. Így van.) Tehát kikerülhetetlen, hogy a mezőgazdasági 
kockázatok csökkentése logikájába bele kell hogy kerüljön a vízzel való gazdálkodás és az 
öntözési rendszerünk újragondolása. Ez egy nagyon nagy program, tehát érezzük, hogy 
nemcsak arról van szó, hogy most akkor vitatkozzunk, hogy milyen mélyen szabad lefúrni – 
van egy ilyen komoly vita, hogy 20-ről 50 méterig kiterjeszthetjük, nem terjeszthetjük ki –, 
hanem a teljes vízgazdálkodásunk kérdésköre kikerülhetetlenül megoldásért kiált.  

Itt persze nemcsak a kézimunkaerő-igényes területekre gondolok, hanem bizony 
vízigényes szántóföldi növényi kultúrákra is, akár a szójára, akár a kukoricára. Közismert, 
hogy a szójakérdés elvezet egy nagyon súlyos kérdésig, a GMO kérdéséig: Magyarország 
állattartása fehérjeigényes, és a fehérjeigényt nem tudjuk teljesíteni magyar 
fehérjenövényekből, ezért importálunk, és GMO-s szóját importálunk Dél-Amerikából, ami 
ellen egyébként küzdünk alaptörvényi és minden szinten, tehát nem terveztük, de a 
kereskedelmi forgalomban nem tudjuk megtiltani a GMO-s növények forgalmát. De képesek 
lennénk ezt a fehérjeigényt kielégíteni, ja, csak ezek vízigényes növényi kultúrák, amire 
egyébként a vizünk meg, úgy néz ki, hogy van, ha nem mondunk mást, csak azt a víztömeget, 
ami kora tavasszal fenyeget bennünket, két hónap után meg rimánkodunk, hogy hol a víz. Ezt 
most már az utóbbi három évben így játszottuk el, szoktam is mondani, hogy a magyar 
mezőgazdaság életét két dolog piszkálja egész évben: tavasszal az árvíz, a belvíz, utána meg a 
vízhiány, és ezzel úgy nagyjából kitöltjük az egész évet. Ezt most már valahogy össze kellene 
rendezni! Ez nem a mi bizottságunk és albizottságunk nagyságrendű téma, ezt mindenki érzi, 
erről a jövőbeni kormányok szintjén kell döntésnek születnie.  

A másik dolog, szintén a mezőgazdasági kockázatok csökkentése érdekében, a jég 
elleni védekezés. Olyan területen van Magyarország, hogy a rendkívül hirtelen történő 
léghőmérséklet-változás miatt jellemzően jégverés, jégkicsapódás áldozatai vagyunk, és nem 
foglalkoztunk vele érdemben, hogy ezzel lehetne-e úgy foglalkozni, hogy van-e, ismerünk-e 
olyan rendszert, hogy lefedjük az országot a jégelhárítás szempontjából. Bizottságunk is 
nekifutott, de nem jutottunk el addig a napirendi pontig, hogy erről érdemileg beszéljünk. 
Többféle módszer ismert, Magyarországon talán a szőlészek-borászok kezdtek el 
öntevékenyen ebben valamilyen védekezést, ez Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megye 
szakaszaira terjed ki foltokban időnként, nem összefüggő ez a terület, annyi terület, amennyire 
éppen pénzük volt, a hegyközségek járulékaiból működtetik sok helyen, de véleményem 
szerint sokkal nagyobb védendő érték van országszerte, amelynek a beruházási költsége a 
töredéke lenne az elveszthető értékeknek. Ezt pontosan látjuk, amikor egy komoly 
jégpusztítás van.  

Amiben tehát véleményem szerint a mezőgazdaság erejét tudjuk növelni a klasszikus 
foglalkoztatás mellett, az a vízzel való gazdálkodás és a természeti károk miatti kockázatok 
csökkentése, például a jégelhárítás. Sajnos, amit illetően nem nagyon hiszek abban, hogy túl 
sokat fogunk tenni, az a fagykár, és ez is benne van az adottságainkban, mert ott a technikai, 
technológiai fejlettség, amivel az ellen lehetne védekezni, olyan költséges, hogy az, egyelőre 
úgy látjuk, nem éri meg, vagy nem tudunk olyan technológiát, ami megérné, hogy ezzel 
érdemileg lehessen foglalkozni. 

Summa summarum a következő időszakot illetően Sándor, az elnök úr utalt rá, hogy 
valószínűleg az utolsó albizottsági ülésetek ez, és mi is izgalommal várjuk a jövő évi 
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választást, nemcsak amiatt, hogy mi képviselőként itt ülünk-e majd, hanem leginkább azért, 
mert a 199 fős parlament a lecsökkent létszámmal ugyanannyi feladatot kell hogy ellásson, 
mint a mostani 386 fős, és nem tudjuk hogy fizikailag hogy bírják, bírjuk majd azok, akik itt 
képviselők lesznek, és tudunk-e még erőt fenntartani albizottsági szintű ülésekre, tehát azért 
egy-két komoly kérdés bennünk is van. Ez a kívülállókat most még nem zavarja, bennünket 
már egy kicsit foglalkoztat, hogy hogyan lesz a későbbiekben. De, mint említettem, 
kikerülhetetlen lesz, hogy kormányzati szintre vigyük fel ezeket a dilemmákat, amelyekről az 
albizottság sokszor nagyon szép írásos előterjesztést és jövőképet vázolt fel, és ehhez még 
mellérakjuk a termelés biztonságát.  

Az idei évben, úgy, ahogy a 2011. évben is, a mezőgazdaság volt az, a magyar GDP-
hez a legnagyobb részt úgy szépen mellétette. Tudjuk, ez az idén is be fog következni, mert 
most látjuk körülbelül, hogy túl nagy baj nem volt a mezőgazdaságban, voltak helyi, lokális 
károk, úgy-ahogy, de nagy területre kiterjedő, mint amilyen a 2012. évben volt – amikor 
sajnos a mezőgazdaság is gyengén teljesített, a bruttó hazai termelésünk igen gyengén 
teljesített – most, úgy tűnik, nem fog bekövetkezni, hanem megint nagyon szép értéket tudunk 
hozzátenni a GDP-mutatóhoz.  

Még egy olyan területre szerettem volna rávilágítani, amely a mezőgazdaság 
megerősítését kell hogy szolgálja minden jövőbeni kormány, kormányfő fejében, mi 
legalábbis ezt, hogyha szerepünk lesz a következő parlamentben is, ezt feltétlenül erősíteni 
fogjuk, és el szeretnénk juttatni, és bízom benne, hogy ezek a gondolatok végül beérnek, 
hasznosulnak azon érintetteknél, akik ebből élnek. Mert mi hiába mondunk okosságokat és jó 
ötleteket, ha abból az érintett nem tud megélni, akkor mi arra nem fogjuk tudni rábeszélni, 
hogy ezt kellene csinálnod, hogy a kertészet, kézimunkaerő-igény, s a többi, aztán védtelenül 
ott áll az egész rendszere jégelhárítás nélkül, akkor azért nem fog teljesülni az az elméleti jó 
szándék, amivel itt mi próbáljuk segíteni a magyar mezőgazdaságot.  

Úgyhogy én is a dicsérők oldalára állok, ez az egyik legaktívabb és legérdemibb 
munkát végző albizottság a hét – hét albizottságunk van, Katalin? (Horváth Katalin: Nyolc.) –
, nyolc albizottságunk van, tehát igen sok albizottság generálódott ebben a ciklusban, a 2010-
zel kezdődőben, soha nem volt még ennyi albizottságunk, de a Kertészeti albizottság nyújtja a 
legszebb teljesítményeket, ez egész biztos, a többi bizottsághoz képest.  

Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök úrnak a dicsérő szavait, de úgy 

gondolom, ez mindannyiunknak szól. (Jelzésre:) Bittsánszky úr, tessék parancsolni! 
 
BITTSÁNSZKY MÁRTON (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Hadd reagáljak egy kicsit Font Sándor elnök úr szavaira, mert egy új dolgot mondott 
nekem, ami nagyon foglalkoztat, jelesül hogy az öntözést mint a termelési kockázat 
csökkentését nevezte meg. Ez azért ragadott meg, mert a vidékfejlesztési tervezésnek, a 
vidékfejlesztési programnak európai szinten van egy ilyen kitűzött célja, hogy az 
éghajlatváltozás hatásainak csökkentése, és ebben a keretben a vidékfejlesztési programban 
lehet támogatást nyújtani a termelés kockázatainak csökkentése érdekében. Eddig a fejünkben 
azonban nem merült fel az, hogy ez öntözésre is vonatkozna, eltekintve attól, hogy mint 
fagyvédelem, mint fagyvédő öntözés felmerült, de egyébként, a nyári időszaki öntözés 
vonatkozásában ez nem merült fel, úgyhogy ez, úgy gondolom, mindenképpen megfontolásra 
érdemes.  

Akkor visszatérve a jégvédelemre, fagyvédelemre: mivel ezt most már az Unió is 
hangsúlyosan kezeli, külön támogatási eszközt bevezetni, hogy külön lehessen ezek ellen 
intézkedéseket hozni, beruházási intézkedéseket. És itt akkor az öntözés is 
megfogalmazódhat, bár egyrészt az öntözés vonatkozásában az Unió eléggé leszűkítette a 
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lehetőségeinket, mert én azt mondom mindig csúnyán, hogy most már a spanyolok meg az 
olaszok az összes vizüket kiöntözték, tehát most már senki ne öntözzön, mert most már 
elfogyott a víz.  

A másik kérdés a vízügy itthoni megítélése. Én úgy gondolom, hogy a vízügynek a 
mezőgazdaság csak egy szereplője, és igazából, ahogy látjuk a folyamatokat, egyre kisebb 
szereplőjének tűnik nekem, ez tehát egy kérdés a jövőben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Mártonffy úr! 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA (FruitVeB): Köszönöm. Abszolút felizgatott ez a két 

megszólalás. Amit az elnök úr elmondott, nagyon fontosnak tartom, és amit Bittsánszky úr is 
hozzátett, az most egy kicsit elgondolkodtatott, és így ugrott be a következő: én úgy 
gondolom, hogy ha az öntözés mellett, amit Bittsánszky János is mondott, semmit nem 
csinálnánk, de most ezt egészen komolyan mondom- ezt is megvitattuk már egy kicsit –, ha 
semmit nem csinálnánk, ha minden így maradna, de a zöldség-gyümölcs ágazatban az 
öntözést a 20 százalékról fel tudnánk a felére vinni, ezzel a felét már teljesítettük 
mennyiségben is, minőségben is. Pár évvel ezelőtt a spanyol kistermelők szövetségének az 
elnökével beszéltem egy kiállításon, a kistermelők szövetségénél azért más fogalmakat is 
használnak, mert ott van benne ezerhektáros karfioltermelő is, tehát teljesen más a 
hozzáállásuk, de nem ez a kérdés ebben, hanem az, hogy azt mondtam neki, hogy egyet 
kérdezek – akkor már ittunk Sangriát meg egyebet, tehát oldottabb volt a beszélgetés -: 
30 évvel ezelőtt mi történt Spanyolországban, hogy letarolták Európát, Európa zöldség-, 
gyümölcspiacát, tudom a fejlesztéseket, ismerjük a dolgokat, sokszor kinn voltunk. És akkor 
egy kicsit gondolkodott, meditált, aztán azt mondta: megoldottuk a kertészet öntözését. Ez 
volt a válasza. Én nagyon sok mindenre gondoltam, hogy ilyen támogatást adtunk, olyan 
támogatást adtunk, kedvezményeket adtunk, levittük az áfát, s a többi, s a többi, nekem ezek 
jártak a fejemben, ehhez vagyok hozzászokva itthon, erre azt mondta, hogy: megoldottuk a 
kertészet öntözését. Tehát egy ennyire fontos kérdés, amit az elnök úr felvetett, és én azt 
gondolom, hogy, igen, ezt erőteljesebben bele kell majd fogalmaznunk az előnyeink közé.  

Kockázatkezelés. Ez persze hogy kockázat, mert enélkül… Tavaly volt az az aszályos 
időszak, annyi almánk lett, mint a fene, az elején nagy sírás-rívás volt, hogy a negyede sem 
lesz meg, aztán 700 ezer tonna fölé mentünk, igen ám, de (A kezével mutatja:) ekkora volt. 
Azért mondom, hogy ha csak ezt megoldjuk, akkor már mennyiségben és minőségben is egy 
nagyot léptünk előre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Font Sándor: Egy mondat.) Mondjad, Sándor! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Biztos mindenkinek számtalan érve van az öntözés 

szükségessége mellett, főleg akkor, hogyha van vizünk. Tehát mi nem akarjuk tönkre tenni, 
kiszipolyozni meg mindent az élővilági környezetünket, de láthatólag nekünk felesleges 
vizünk van, mert ezt kiengedjük az országból. Tehát, tisztázzuk, mi nem máshonnan vesszük 
el, hanem ha csak a felesleget megfognánk, ha erre lenne rendszerünk, már akkor is nagyon 
szép eredményeket érnénk el. Szóval Bács-Kiskun megye 6-8 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy 
Észak-Olaszország Padova megyéjével testvérmegyei kapcsolatot köt, amely megyének 
egyben Padova mint város a megyeszékhelye, és bemutatkozó látogatáson voltunk, először ők 
jöttek Bács-Kiskun megyébe, és ismertették a hallgatóság és a közgyűlés előtt Padova mint 
megye fő adottságait. Az, hogy a megyének egyedül nagyobb volt a GDP-je, mint 
Magyarországnak, az olyan apróság, de az észak-olasz nagyon erős megyékhez tartozik, és 
akkor oda-vissza társalogtunk, a mezőgazdaságra tértünk rá, és akkor mondtuk, hogy Bács-
Kiskun megye egy elég sok kultúrával rendelkező mezőgazdasági terület, mindent termelünk, 



 28 

és akkor mondtuk, hogy a Duna mellékén és a déli Bács megyei területeken kukoricát, 
szántóföldi növényt, aztán kézimunkaerő-igényes zöldség, gyümölcs és szőlő – ismerik. És 
rögtön azt kérdezték, hogy a kukoricaterület hány százalékát öntözzük. Éreztük, hogy ez 
nehéz kérdés, mert annak ellenére, hogy ott folyik a Duna és a Ferenc-csatorna, meg 
minden… 

 
ELNÖK: A másik oldalról meg a Tisza. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): …, a Tisza meg a másik oldalról, valami néhány százalékot 

tudtak ott gyorsan a szakemberek mondani. Ezen teljesen meglepődtek olasz barátaink, és 
nem azt mondták, hogy ti tiszta bolondok vagytok, hanem azt, hogy: kukoricát termelni 
öntözés nélkül, az nagyon kockázatos. (Derültség.) Ugye, Észak-Olaszországban nincs olyan 
kukoricaterület, amin ne öntözéssel termelnének, tehát nekik ez az általános, ez a sztenderd, 
hogy így kezdünk hozzá a kukoricatermeléshez. Köszönöm szépen, ezt akartam még egy kis 
anekdotával megerősíteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy picit leragadtunk az öntözésnél, valószínű, hogy itt is 

fogjuk befejezni, és az öntözéshez még nekem is van egy gondolatom, mert – és lehet, hogy 
ez önkritikus lesz saját magunkkal szemben – én azt gondolom, hogy ha komolyan úgy 
gondolja mindenki, hogy a mezőgazdaságban az öntözésnek kulcsszerepe van vagy kell hogy 
legyen, akkor meggyőződésem szerint az öntözővízzel való gazdálkodás – most az 
öntözővízről beszélek, nem az árvízvédelemről, nem másról – irányító szervének a 
Vidékfejlesztési Minisztériumban kell lennie. (Dr. Mártonffy Béla: Így igaz.) Tudom, hogy ez 
tök ellentétes a mostani felállással, de én ezt határozottan merem mondani. Számtalan 
gyakorlati példával tudom ezt bizonyítani, nem megyek most vele semmire, azt is tudom, csak 
ezt azért szeretném hangsúlyosan, még akár a bizottsági jegyzőkönyv számára is mondani, 
hogy maradjon meg az utókornak, ha megmarad egyáltalán ez a mondat, hogy én úgy 
gondolom, hogy az öntözésnek, a szakmai irányításának ott van a helye; nem a 
víztársulatokról beszélek, nem másról beszélek, egyáltalán mint generális kérdésről. Ezt 
szeretném mondani. Tudom, hogy a mostani elképzeléseinkkel ez egy kicsit ellentétes, de én 
akkor is úgy gondolom, hogy az öntözést akkor tudjuk hatékonyan adott területeken, 
kultúrákban, térségekben vagy tájkörzetekben – ahogy Varga képviselő úr is mondta – 
hasznosítani, hogyha ez ott, azokban a kezekben van. Ez csak egy megjegyzés volt. 

Megkérdezem, hogy van-e még kérdés.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nem tudom megállni, hogy az öntözéshez ne szóljak hozzá. 

Ez egy szakmai bizottság, de mi mint albizottság a törvényhozásban egyéb törvényekkel is 
foglalkozunk, így a költségvetési törvénnyel is, ami még mindig folyamatban van. A jövő évi 
költségvetésben egy öntözési intézmény, egy öntözési hivatal létrehozatala szerepel, de 
amikor beadtam egy módosító javaslatot, hogy a kisgazdaságok öntözéstechnológiájának a 
kutatására néhány százezer forintot fordítsunk, a kutatására… Itt beszéltünk arról, hogy a 
kisgazdaságok nem korszerűek, kiestek, s a többi, tudjuk, hogy miért, beszéltünk róla, 
feketegazdaság, s a többi, de a kistermelő egy speciális kör, tehát arra ugyanaz az 
öntözéstechnológia nem alkalmas, a dísznövényt is ide lehet sorolni, mert az nagyon hasonló 
ahhoz, az nem alkalmas arra, mint ami egy háztájiban, fél hektáron, egy hektáron kell, 
gondolok itt a mikroöntözésre, a talaj alatti, felszín alatti öntézésre, s a többi, és akkor ezt a 
javaslatomat elvetette a kormánytöbbség, hogy a kistermelői, háztáji vagy kistermelői 
mikroöntözésnek a kutatására is fordítsunk, ne csak egy újabb hivatal létrehozására. Ne 
haragudjatok, de ezt el kellett mondanom, mert annyiban szakmai. 
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ELNÖK: Köszönöm. (Font Sándor jelzésére:) Elnök úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy mondat. Értem a szándékot, 

és azt is elfogadom, hogy az ellenzék nincs birtokában minden információnak arról, hogy mi 
történik ezen a téren. Nem néhány száz vagy százezer forintos kérdésről van szó, ennél sokkal 
súlyosabbról, és hála istennek az OVI, az Országos Vízügyi Igazgatóság Molnár Béla elnök úr 
vezetésével megnyert egy olyan pályázatot, egy több milliárdos pályázatot – tehát a munka is 
ekkora nagyságrendű –, amelynek a lényege, hogy gyakorlatilag egy-másfél éven belül el kell 
végezniük Magyarország teljes vízigény rendszerének a kimutatását. Az, amiről én beszélek – 
azért merek most már nyíltabban beszélni, mert tudom, hogy elindult a háttértervezés –, itt 10-
15-20 év alatt rendkívül sok tanulmány született arról, hogy mit kellene tenni az öntözés 
területén, Duna-Tisza köze, talajvízszint-süllyedés és még sok minden, árvíz, belvíz, 
csatornák állapota, egyéb, de rendszerszinten ezzel senki sem foglalkozott, és most sikerült 
elérni, hogy egy ilyen pályázat elnyerésével egy hozzáértő csoport kutatók, egyetemek, az 
Akadémia és még nem tudom, hogy kiknek a bevonásával elkezdi feltérképezni, hogy akkor 
mennyi vizünk van, és kik milyen mennyiségű vizet igényelnének és milyen célra. Ugye, 
nemcsak mezőgazdaság van, itt van ipar is, netán turisztika, tehát szélesebb a vízigény annál, 
mint amit mi itt megemlítettünk az öntözés kapcsán, van még ivóvíz-előállítás meg sok 
minden. Tehát a vízigény rendszerének a felmérése az egyik legfontosabb feladata lesz ennek 
a kutatásnak, és az igénylők oldalán ott vannak ezek a kis háztáji, magángazdasági termelők, 
mert csak utána lehet majd egyáltalán választ adni arra, hogy ez a vízigény honnan, milyen 
forrásból és milyen úton – csatorna, fúrás, s a többi – elégíthető ki. Mondom, a kutatás 
rendkívül nagymértékű, milliárdos nagyságrendű az a megbízási összeg, amivel ezt a kutatási 
eredményt majd egy-másfél éven belül produkálnia kell az igazgatóságnak. Tehát benne 
lesznek a kis háztájiak is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy picit leragadtunk az öntözés területén (Font Sándor: 

Elnézést!), de ez ugyanúgy mindennapi kérdés, és a legéltetőbb eleme a kertészetnek a víz, 
mert a talajt már nem lehet annak mondani.  

Utolsó kérdésem: van-e még valakinek véleménye? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Akkor én megköszönöm mindenkinek az elmúlt három és fél éves együttműködést, 

külön köszönöm Mártonffy Bélának, Bittsánszky Jánosnak, a minisztériumnak és 
képviselőtársaimnak, hogy ezeket az órákat együtt tölthettük. A mai bizottsági ülés elkészült 
jegyzőkönyvéből majd a megfelelő módon a miniszter úr számára szeretnék egy rövid 
kivonatot átadni, és az elhangzott gondolatokat szeretném majd továbbítani, illetve a FruitVeb 
számára szintén át fogom nyújtani. (Dr. Mártonffy Béla: Köszönöm.) Úgyhogy én még 
egyszer köszönöm az elmúlt három évi munkáját mindenkinek, köszönöm a sajtó 
érdeklődését is. Bízom abban, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk, és esetleg már a többi 
ágazati stratégiával is fogunk tudni foglalkozni az elkövetkezendő időben, de ez még egy bő 
fél év, mire erre esetleg újabb lehetőség indulhat. Ennek reményében, hogy ezt folytatni 
tudjuk, köszönöm mindenkinek a munkáját, és további jó egészséget, munkájukban sikereket 
és – igaz, még korai mondani, még csak november van – áldott, békés ünnepeket kívánok 
mindannyiuknak, és itt most egy kis csomaggal, egy kis ajándékkal szeretnénk majd 
kedveskedni mindenkinek.  

Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 6 perc)  
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Farkas Sándor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


