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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 4 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik rááldozták a 
napjukat és az idejüket, hogy eljöjjenek a Mezőgazdasági bizottság kihelyezett 
ülésére ide, a Kerámia terembe. A napirendtervezetet többször módosított 
változatban megkapták képviselőtársaim, ezek szerint lesz két érdemi döntést 
igénylő napirendi pontunk, a 3. napirendi pontban pedig meghívott előadók 
tartanak beszámolót a magyar élelmiszerek megjelenésének lehetőségeiről, 
jelzem, hogy ennél a napirendi pontnál dr. Budai Gyulát külügyminiszter 
felettese elszólította, ma külföldön végeznek munkát, úgyhogy ő nem fog 
tudni itt megjelenni. A napirendi pontokhoz kapcsolódóan kérdezem, hogy 
képviselőtársaimnak van-e kérdése, észrevétele. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a jelzett napirendi pontokat? 
Aki igen, az, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek 
szerint fogunk haladni.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. 
számú törvénytervezet   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az első napirendi pontban a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
T/5954. számon benyújtott törvényjavaslat kapcsán kell döntenünk – ez 
népszerű nevén a zárszámadási törvény – arról, hogy mely szakaszaival akar a 
bizottságunk egyáltalán foglalkozni. Én javaslatot teszek arra, hogy a bizottság 
tárgykörét érintő szakaszokat nyissuk meg a majdani vita kapcsán. Ha valaki 
ezzel ellentétes véleményen van, akkor az lesz, hogy a zárszámadás egész 
terjedelmét illetően legyen majd lehetőségünk a vitában részt venni. Ha csak a 
mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést és a kapcsolt területeket nézzük, akkor a 
legyűjtés szerint a 17. és a 18. § foglalkozik a benyújtott törvényjavaslatban 
ezzel a területtel, a mellékletek tekintetében pedig az 1. és a 6. melléklet az, 
amely részletesen tartalmazza a mezőgazdaságot érintő uniós forrásokat és 
egyéb területeket. Az én javaslatom az, hogy erre a területre összpontosítsunk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel ellentétes vélemény, mi a 
bizottság tagjainak a hozzáállása. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok 
hozzászólót. Ez azt jelenti, hogy ennek alapján arra teszek javaslatot, hogy 
bizottságunk a törvényjavaslat 17. és 18. §-ai, továbbá az 1. és 6. mellékletei 
tekintetében folytassa le a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Így fogunk tehát majd eljárni, amikor 
hozzánk kerül az említett zárszámadási törvényjavaslat.  

Ezzel az első napirendi pontot lezárom.  
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Javaslat a Hungarikum Bizottságba delegálandó három tag 
személyére 

A második napirendi pont a javaslat a Hungarikum Bizottságba 
delegálandó három tag személyére. Mint tudjuk, az idei év elején 
módosítottuk a hungarikumtörvényt, ennek értelmében az eddigi két tag 
helyett, akiket a parlament jelölt és ajánlott, négy tagra bővül a Hungarikum 
Bizottság a parlament által delegált személyek tekintetében. Ebből a négy 
tagból hármat a Mezőgazdasági bizottságnak kell ajánlania a parlament elé – 
majd a parlament hozza meg egyébként a végső döntést, mi ajánlást teszünk –
, a negyedik tagra a nemzetiségi képviselők bizottsága tesz javaslatot, maguk 
közül választanak majd a Hungarikum Bizottságba küldöttet.  

A három tag tekintetében a törvény rendelkezik arról, hogy két 
kormánypárti és egy ellenzéki jelöltre tehetünk javaslatot. Ennek megfelelően 
én 2015. július 3-án levélben kértem meg a frakcióvezető urakat, hogy az 
ajánlásukat tegyék meg. Az ellenzéki frakciók részéről egyedül Vona Gábor 
frakcióvezető úr tett ajánlást a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről 
Magyar Zoltán képviselőtársunk személyére, más, frakcióval rendelkező 
szervezetek nem küldtek ajánlást. Kormánypárti oldalról Lezsák Sándor, aki 
eddig is volt, lenne továbbra is a Hungarikum Bizottság tagja, és dr. Simicskó 
István, aki eddig is, továbbra is a Hungarikum Bizottság tagja volt, ezt az 
ajánlást tesszük meg.  

Hivatalosan meg kell kérdeznem, hogy az ellenzéki képviselők 
tekintetében van-e más jelölt. (Nincs jelzés.) Csak a frakcióval rendelkező 
szervezetek jelölhetnek, itt most az MSZP-re gondolok, amely párt nincs jelen, 
nem képviselteti magát, tehát a nevükben ezáltal nem is tudunk új jelölést 
befogadni.  

Minekutána három lehetséges helyről van szó, és az érvényes jelölések, 
amelyek hozzánk, a bizottsághoz érkeztek Lezsák Sándor, Fidesz; dr. Simicskó 
István, KDNP és Magyar Zoltán, Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
személyére érkeztek, én együttesen tenném fel szavazásra a jelölt urakat. 
Hangsúlyozom, hogy a bizottságunk ezzel csak jelölést, ajánlást tesz a 
parlament felé, és végső soron a parlament egy ülésnapon, egy napirendi pont 
keretében, a házelnök úr kitűzése alapján hozza meg majd a döntést.  

Kérdezem, hogy elfogadjuk-e azt, hogy együttesen szavazzunk vagy 
tegyünk ajánlást. (Szavazás.) Igen, akkor most arról szavaztunk, hogy 
együttes ajánlást teszünk.  

Ezek után kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy Lezsák 
Sándort, dr. Simicskó Istvánt és Magyar Zoltánt javasoljuk a bizottságunk 
részéről a Hungarikum Bizottságban való részvételre. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú… (Kónya Péter: Nem, én 
tartózkodom!) Bocsánat, elnézést, képviselő úr, nem vettem észre! Többségi 
igen szavazat volt, egy tartózkodó van ez esetben, Kónya Péter független 
képviselő úr tartózkodott, mindenki más igennel szavazott a jelenlévők közül.  

Köszönöm szépen. A második napirendi pontot is lezárom.  

A magyar élelmiszerek megjelenésének lehetőségei a 
világban 

A harmadik napirendi pontot a magyar élelmiszerek megjelenésének 
lehetőségei a világban címmel nevesítettük. A meghívott előadók sorában 
Lipcsey György, a Magyar Turizmus Zrt. agrármarketing vezérigazgató-
helyettesét nevesítettük első helyen, aki jelen pillanatban Fazekas Sándor 
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miniszter úrral egy kötött programon vett részt, jelezte, hogy ha kérheti, 
később szólalhasson meg, ide fog érni, ahogy a miniszter úrral az előre jelzett 
kötött programjukat befejezik. Ezért Ledó Ferenc urat, a FruitVeb Magyar 
Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és Szakmaközi Szervezet elnökét – akit 
köszöntök is – kérem meg, hogy tartsa meg előadását, majd pedig dr. 
Wagenhoffer Zsombort, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezető 
igazgatóját fogom szólítani, akit szintén köszöntök.  

Ledó Ferenc elnök úré a szó. 

A meghívott előadók tájékoztatói, kérdések, válaszok 

Ledó Ferenc (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet) 

LEDÓ FERENC elnök (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): (Előadását vetítés kíséri.) Jó napot 
kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm a Mezőgazdasági bizottság 
megjelent tagjait és a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit! Először 
vagyok ebben a feladatkörben, hisz az elmúlt év őszén választottak meg a 
FruitVeb elnökévé. Röviden össze szeretném foglalni – hisz a 20 perc sok 
mindenre nem elég, de arra mindenképpen elég –, hogy hogyan áll jelenleg a 
zöldség-gyümölcs ágazat, és milyen elvárásai lennének az ágazatnak ahhoz, 
hogy 2020-22-re elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyeket a kormányzat 
elfogadott mint stratégiai célt a kertészeti ágazat, a zöldség-gyümölcs 
ágazattal kapcsolatban.  

Pár nyers adatot szeretnék először kivetíteni a zöldség-gyümölcs-
gomba ágazat jellemzőiről az elmúlt 3-4 éves átlagban. Az elsődleges 
kibocsátási, termelési értéke a zöldség-gyümölcs ágazatnak évente olyan 250-
270 milliárd forint, a kiskereskedelmiáru-érték 700-750 milliárd forint, 
durván 150-160 ezer családnak ad biztos megélhetést, és ebben csak a 
termelési rész van benne, tehát a hozzá kapcsolódó egyéb, logisztikai jellegű 
kiszolgálás, ami szintén nagyon sok családnak ad megélhetést, ebben nincsen 
benne. Ami nagyon fontos, hogy összességében a friss és a feldolgozott 
termékek tekintetében durván 50 százalékos exportorientált a zöldség-
gyümölcs ágazat.  

A következő ábrán a területeket lehet látni. Azt kell tudni, hogy a 
zöldség-gyümölcs ágazat legtöbb alágazata olyan tevékenység, ahol aránylag 
kis területen nagy termelési értéket lehet előállítani, hisz a gabona és a hús 
után a harmadik legfontosabb ágazatnak tekinthető, és ha összeadjuk, akkor 
160-170 ezer hektáron tudjuk előállítani ezt a produktumot. Ehhez 
hozzáteszem, hogy emellett rendkívül kézimunka-igényes az ágazat legtöbb 
része.  

A termelt mennyiségekről annyit, hogy szabadföldi zöldségből több év 
átlagában 1200-1500 ezer tonna, zöldséghajtatásban 350-400 ezer tonna, 
gombából 25-30 ezer tonna, gyümölcsből pedig 800 ezer és 1 millió tonna 
közötti mennyiségű terméket állít elő az ágazat. Az elmúlt év volt eddig – 
úgymond – a rekord, amikor meghaladtuk a 3 millió tonnát.  

Nagyon fontos, és a mai tanácskozásnak az egyik témája, a napirendi 
pont címében is benne volt, hogy milyen export-import adatokkal rendelkezik 
az ágazat. A számokat nem sorolnám fel, de azt lehet látni, hogy egy 
dinamikus fejlődés történik, és elsősorban 2010-13-14-ben történt egy 
jelentősebb változás. Annak ellenére, hogy – ahogy lehet látni – az export 
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dinamikusan nőtt, közel sem olyan mértékben növekedett az importáru 
aránya.  

Ha megnézzük a főbb zöldség- és gyümölcskultúrákat, akkor már azért 
nem ennyire biztató a kép, hogy így fogalmazzak, hisz lehet látni, hogy nagyon 
sok olyan növényből, amelyből Magyarország is elő tudná állítani a 
szükségleteit éves szinten, behozatalra szorulunk, tehát az export-import 
arány az import rovására van eltolódva. Az étkezési paradicsom kapcsán azt 
még meg is lehet magyarázni, hiszen a téli időszakban, novembertől úgy 
március közepéig-végéig nincs magyar termelés, vagy csak nagyon minimális 
van az üvegházakban, ezt még meg is lehet magyarázni, de hogy 
vöröshagymából több importot hozunk be, mint amennyit kiszállítunk, azt 
nem, ha visszagondolunk, azért régen voltak olyan évek, hogy lényegesen 
magasabb mennyiséget, akár 30-40 ezer tonna vöröshagymát is tudtunk 
szállítani. A káposztaféléknél hasonló a helyzet. Amit ilyen szempontból még 
kiemelnék, az az, hogy a gyökérzöldségeknél egyre katasztrofálisabbá válik a 
helyzet, annak ellenére, hogy meggyőződésem, hogy intenzív termesztéssel 
Magyarország jelentős részén meg lehetne termelni ezeket az árukat.  

Ezek után jönnek azok a termékek, amelyek elsősorban inkább 
exportorintentáltak. A tormát nem olyan nagy területen, olyan 2,5-3 ezer 
hektáron termesztik, de egy jelentős része exportra kerül. Hasonlóképpen 
kiemelném a spárgát, ami egy dinamikusan fejlődő ágazat, főleg a déli 
megyékben, Ásotthalom, Csengele környékén. A gomba is folyamatosan 
fejlődik, most is nagy lehetőségek vannak, európai szinten még mindig – 
úgymond – gombahiány van, tehát lehetne fokozni az eladásokat. Az édes 
paprika frisspiaci értékesítése export viszonylatban éves szinten a 20 és a 
30 ezer tonna között mozog, most már azt mondom, hogy az elmúlt tíz évben, 
ebben is látunk még lehetőséget a fejlesztésre.  

Az egyik kiemelt növényfajta a dinnyefélék, itt elsősorban a 
görögdinnyéről szeretnék pár gondolatot mondani: annak ellenére, hogy a 
dinnyét hol zöldségnek, hol gyümölcsnek titulálják, a termesztés 
szempontjából egyértelműen a zöldségek közé tartozik, éves szinten 50-
60 ezer tonna dinnyét exportálunk. Az idei évben abból a 210-220 ezer 
tonnából valamennyivel kevesebb jutott exportra, hisz a belföldi fogyasztás 
becslésünk szerint 25-30 százalékkal emelkedett idén, de lehet látni, hogy 
ebben is van még lehetőség, főleg akkor, hogyha a júliusi időszakot a 
termesztés szempontjából ki tudnánk tolni még augusztusra is, hisz 
augusztusban idén is egész Európában dinnyehiány volt, tehát sokkal többet 
el lehetett volna adni.  

Nagyon lényeges a fagyasztott zöldségek exportja. Összességében a 
zöldségeknél 283 ezer tonna kerül exportra, ezzel szemben importtal 
205 tonna jön be. Hasonlóképpen ha a gyümölcsöket nézzük ilyen 
szempontból, akkor a déligyümölcsökkel nem tudunk mit kezdeni, azokat 
nem tudjuk termelni, ott lehet látni, hogy olyan 140-150 ezer tonna 
déligyümölcs jön be Magyarországra. Lehet látni, hogy 32 ezer tonnát 
exportálunk, és ez a tipikus reexport esete.  

Héjas termésűek közül, annak ellenére, hogy sokat hozunk be, hiszen 
mogyoróból, mandulából és egyéb héjas termékből jön be, viszont dióból 
egyre jelentősebb az exportunk, és az elmúlt időszakban történt diótelepítések 
hatására ez várhatóan az elkövetkezendő 5-10 évben még fokozódni fog. Most 
dióból éves szinten olyan 9-10 ezer tonna körüli termelődik Magyarországon; 
ez várható az idén is. 
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Alma. Amikor összeállítottam az anyagot, én is meglepődtem, mindig 
azt gondoljuk, hogy almából nagyhatalmak vagyunk, és lehet látni, hogy több 
import jön be, mint amennyit exportálunk. Természetesen emellett a belföldi 
exportot ellátjuk. Tehát Magyarországon átlagosan 7-800 ezer tonna alma 
terem. Az elmúlt év egy rekordév volt, akkor meghaladta a 900 ezer tonnát. Az 
idei évben meg, nem azt mondom, hogy a legnegatívabb lesz, de olyan 
550 ezer tonna körül fog realizálódni. Ennek több oka is van, egyrészt ugye 
tavaly túltermeltek a fák, nem úgy voltak karban tartva, tehát tápoldat, 
öntözés szempontjából mindenképpen ez negatívumként jelentkezett, és 
emiatt apróbb is lett az alma. Főleg Szabolcsot sújtotta nagymértékben. Még 
azt kell mondani, hogy míg a Dunántúlon elfogadható az almatermés, addig 
Szabolcsban kritikán aluli mennyiségek jönnek. Egyedül azok az ültetvények 
néznek ki jól, ahol folyamatosan öntözni és tápoldatozni tudnak, ott is 
meglesz a mennyiség. 

A kajszibarackról annyit, hogy Magyarország a kajszitermesztés északi 
határán van, emiatt rendkívül jó beltartalmi értékei vannak, de ezért magában 
hordoz egy termesztési kockázatot, egyrészt a korai fagyokat, egyéb 
pusztulásokat. Ennek ellenére azt kell mondani, hogy a kajszinak hosszú távon 
is – főleg exportpiacon – szinte korlátlan a lehetősége. Éves szinten olyan 35-
40 ezer tonna kajszi terem, az idei évben ennél kevesebb volt.  

A második legfontosabb növényünk a meggy. A meggy több céllal 
hasznosul, mint értékesítés szempontjából. Itt az étkezési meggy aránya van 
feltüntetve ezzel a durván 20 ezer tonnával. Azt kell mondani, hogy a 
meggynél a legfontosabb felhasználás a kompótmeggy, hiszen a 
meggytermésnek körülbelül 75-80 százalékát kompótmeggy formájában 
értékesítik. És az is nagyon egycélú: olyan 75-80 százalékban német piacra. 
Tehát ahhoz, hogy a meggyet meg tudjuk menteni és tényleg magyar termékké 
tudjuk tenni, mindenképpen sokkal átgondoltabb felhasználás kellene, tehát 
nem kellene annyira egysíkúnak lenni a kompótmeggynek, fokozni kellene az 
étkezési meggy arányát és emellett mindenképpen a fagyasztott meggy 
arányát. Tehát ha Lengyelország meg tud csinálni éves szinten 40-50 ezer 
tonna fagyasztott meggyet, mi pedig egy olyan szűk 4 ezer tonnát, akkor 
biztos, hogy ebből még óriási tartalékunk van. 

Őszibarackról annyit, hogy egy aránylag nehezen szállítható növény. 
Tehát az várható, hogy lehetőség szerint a helyi, tehát a belföldi piacot lássuk 
el. Tehát hosszú távon sem szabad abban gondolkodni, hogy jelentősebb 
exportot bonyolítsunk le őszibarackból, de azt mindenképpen el kell érni, 
hogy a belföldi fogyasztásra elég tudjon lenni. 

Szilvából jelentős a feldolgozott és a friss piaci export is, ami azt jelenti, 
hogy egy biztos növénynek számít. Ugyan évek között vannak gazdasági és 
egyéb problémák a szilva termesztésében, de összességében hosszú távon is 
egy biztos piaca lehet.  

Nagyon lényeges még a tartósított zöldség-gyümölcs. Ezt nagyon 
megnyomja a csemegekukorica és a zöldborsó feldolgozása, hiszen volt olyan 
év, hogy meghaladta az 500 ezer tonnát a feldolgozott csemegekukorica, ami 
elsősorban olyan 95 százalékban szintén exportra kerül. 

Az egyenleg összességében mindenképpen pozitív. Ha most még ebből 
levonjuk a déli gyümölcsöt, akkor még jobb a helyzet. De úgy gondolom, hogy 
Magyarországnak sokkal több lehetősége van, és meg kell vizsgálni, hogy 
melyek azok a zöldség-, gyümölcsfajok, amelyeket kimondottan gazdaságosan, 
versenyképesen lehet úgy termeszteni, hogy exportra is jusson, melyek azok, 
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amit a belföldi piacra kell orientálni, és sajnos a klímaváltozásnál van egy-két 
olyan zöldség-, gyümölcsfaj, amit korlátozott formában lehet termelni, hiszen, 
mondjuk, egy fekete ribizlit az északi országok sokkal gazdaságosabban meg 
tudnak termelni, tehát valószínű, hogy az árutermelés folyamatosan apad, 
ahogy ezt látjuk. De mondhatnám a másik bogyós növényt, a málnát is, ami 
visszaszorulóban van.  

Nem tudom, mennyire lehet olvasni, próbáltam nagyobb betűkkel 
kivetíteni, hogy milyen lehetőségek vannak. Tényleg az idő rövidsége miatt 
csak nagyon röviden és címszavakban összefoglalva. Mindenképpen a 
minőségi árualap növelését kell szorgalmazni, ami azt jelenti – mint tész-
vezető is mondom –, hogy a jó minőségű terméket eddig akár belföldön, akár 
exportról szinte korlátlanul el lehet adni. Tehát megfelelő minőség, 
élelmiszer-biztonsági szempontból rendben lévő árunak kell lenni. 
Versenyképesen tudunk termelni, hogyha ez megvan, akkor biztos el tudjuk 
adni a terméket. 

Nagyon fontosak a technológiai és technikai fejlesztések, ez 
hozamnövekedést, egyúttal minőségi javulást jelent. Tehát mindig egyenes 
arányban van: ha magasabb a hozam, akkor biztosan jobb a minőség is. 
Fajlagos költségcsökkentést tudunk elérni, és ez versenyképes termelést fog 
eredményezni. 

Nagyon nagy gond az öntözés kérdése. Készítettünk a FAO részére egy 
felmérést Apáti Ferenc kollégámmal, ő a gyümölcsös, én a zöldséges részt, 
amikor összeállítottuk, hogy Magyarországon melyik zöldség-, gyümölcsfaj 
hány százaléka öntözött, akkor nagyon lesújtó dolgok jöttek ki. Azt gondoltuk, 
hogy a zöldség-gyümölcsből sokkal jobban állunk, az összes 
gyümölcsültetvényben számolva nem éri el a 30 százalékot. Tehát így nem 
lehet egyrészt gazdaságosan termelni, konzervipari vagy feldolgozó ipari célra 
pedig úgy termelni, hogy egyszerűen a feldolgozó nem tudja azt tolerálni, hogy 
az egyik évben neki 50 vagy 60 százalékkal több árut kell kezelni, másik évben 
meg kevesebbet. Az öntözés az egyik olyan jellegű technológiai tényező, 
amivel stabilizálni lehet a hozamokat, ami azt jelenti, hogy nincs nagy 
ingadozás. Természetesen a zöldség-, gyümölcsállomány a hajtatás kivételével 
kint van a szabad ég alatt, tehát a korai fagy, jégeső, egyéb dolgok azért 
okoznak gondot, két év sem egyforma országosan, területi elosztásban is, de 
azzal úgy hellyel-közzel országos szinten lehet számolni, abban nincsenek 
olyan nagy kilengések, de ha van egy nagyobb aszályos év, amit láttunk a 
gyümölcsös tekintetében, az nemcsak ezt az évet tette tönkre, hanem bizonyos 
esetekben a következő évre is rányomja a bélyegét, és a rügydifferenciálódás 
úgy alakult ki, hogy a következő évi termés is veszélyben van. Tehát 
mindenképpen el kell érni azt, hogy gyümölcs- és zöldségtermesztésben 
lehetőség szerint csak öntözéssel lehessen termelni bármit. Ha ezt megoldjuk, 
akkor – merem állítani – azokat a célkitűzéseket, hogy közel egymillió 
tonnával több árut állítson elő 2020-22-re, szinte azt kell mondani, hogy 
különösen nagyobb területnövekedés nélkül is meg lehet valósítani. Tehát ez 
annyit jelentene.  

A zárt téri termesztés – itt elsősorban az üvegházakra, fóliára gondolok. 
Egyrészt nagyon nagy biztonságot ad – és a mezőgazdaságnak a másik nagy 
problémája a munkaerő kérdése, hogyha nem tud folyamatosan foglalkoztatni 
alkalmiban, az alkalminak a munkaminősége, adott esetben -mennyisége sem 
olyan már, hogy megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre, egy zárt térnél, 
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még egy hidegfóliás hajtatásnál is 9-10 hónapot folyamatosan tud alkalmazni. 
Tehát ez nagyon nagy jelentőségű lenne.  

És még az is jellemző, igaz, hogy nagy tőkeberuházás-igényű egy 
hajtatás, de ha megtörténik, attól a pillanattól kezdve folyamatosan sok 
munkaerőt ad, és kis területen lehet nagy termelési értéket elérni. Magyarul a 
zöldséghajtatóknak nem kell beszállni abba a földínségbe, ami vidéken kezd 
kialakulni, hisz ők kisebb területeken is, akár pár hektáron is nagyon nagy 
termelési értéket tudnak előállítani.  

Az alternatív energiáknak a hasznosítása. Itt elsősorban a termálvízre 
gondolok. Most is szeretném megköszönni Farkas Sanyi kollégámnak vagy 
barátomnak, amit tett a termálvízzel, de a többieknek is, hogy főleg a dél-
alföldi régióban ez egy kitörési pont lehet, ami, úgy gondolom, el is indul, és 
én már most tudom, hogy a következő pályázati ciklusban 45-50 kút fúrását 
tervezik a hajtató kertészek. Ez mindenképpen egy pozitív előrelépés ilyen 
szempontból, és ez azon a részen mindenképpen munkahelyeket és piacképes 
árut fog eredményezni. 

A munkaerőkérdés. A legnagyobb gond egyébként vidéken a családi 
gazdaságoknak az olyan jellegű megerősítése, hogy ahol nincsen – úgy 
mondom: – utód a gazdaságban, tehát ahol kiöregedtek, ott nem hajlandóak 
már fejleszteni, mert nem tudják, hogy hova tudják átadni. Az egyik 
legfontosabb kérdés tehát talán az, hogy hogyan tudjuk azt megcsinálni, hogy 
a fiatal gazdákat bevonjuk, értelmesen bevonjuk abba a munkába. Én el 
szoktam mondani, hogy a fiatal gazdáknál két kategóriát lehet 
megkülönböztetni: akinek van egy szülői háttere vagy egy gazdasági háttere, 
ott azt mondom, hogy tízből nyolc biztosan előre tud haladni, viszont nagyon 
meg kell fogni azoknak a kezét – és akkor még szépen fogalmaztam –, akik 
úgymond szűzen indulnak mint gazdálkodók, annyi buktató van, hogy ha őket 
nem segítjük, hiába vannak a szabályok, akkor annak az odaadott pénznek egy 
része, én úgy gondolom, kidobott lesz. De ebben, mondom, nagyon nagy a 
felelősségünk közösen.  

A szaktanácsadás kérdése. Én mint gyakorló kertész is mondhatom, 
hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy a magyar kertésztársadalomnak, 
a kistermelők, az őstermelők, az egyéni vállalkozók egy jelentős részének nincs 
meg a képzettsége, viszont pénze sincs rá, és azon akar először spórolni, hogy 
a szaktanácsadást megfizesse. Akik látják, hogy megcsinálják az integrációt, és 
azon belül a szaktanácsadás jól működik, ott a kisebb gazdaságok is tudnak 
olyan szinten termelni, hogy gazdaságos a termelésük. Ezt, a szaktanácsadást 
mindenképpen át kell gondolni, nem úgy, ahogy jelenleg működik, mert az, én 
úgy gondolom, de erről lehetne egy külön vitát nyitni, jelenleg nem jól 
működik.  

Kutatás-fejlesztés. Elindult a felsőoktatás, a középiskolák átszervezése. 
Én mindenképpen azt látom, habár a mostani pályázati kiírásoknál már egyre 
többször jelenik meg az, hogy a gyakorlati oldalt be kell vinni, hogy a 
gyakorlati kutatást mindenképpen oda kell tenni, a mellé, hogy ne azt 
kutassuk, amire éppen pénz van, hanem amit utána a gyakorlat, a szakma fel 
tud használni. Ennek mindenképpen nagyon nagy jelentősége lenne.  

Az integráció biztosítása. Enélkül nem megy. A kereskedelem 
szempontjából is sokat lehet bírálni az elmúlt tizen-évet meg a tész-ek 
működését, de azt még senki nem vizsgálta, hogy ha ezek nem lettek volna, 
akkor mi lenne jelenleg. Egyszer át kellene gondolni ezeket az integrációkat, 
mert azt látjuk, hogy az export területén és a belföldi kiskereskedelemnek is 
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lehet családi gazdaságokban és kicsi módon, tehát kisgazdaságokban termelni, 
de az értékesítést, a logisztikát, a szakmai hátteret, az inputanyag-beszerzést, 
a fajtaajánlást – hadd ne mondjam, sorolhatnám a végtelenségig – csak 
közösen lehet megcsinálni, hisz a végén egy egységes árualappal kell 
megjelenni, ezt mindenképpen meg kell tenni.  

A másik, ami nagyon fontos, az élelmiszeripar fejlesztése. Nem véletlen 
lobbiztunk azért, hogy ez az elkövetkező pályázati rendszerbe magasabb 
összeggel kerüljön be, hisz azt látni kell, hogy ha ez a plusz termésmennyiség 
képződik 2020-2022-re, annak durván a 70 százalékát feldolgozott formában 
lehet értékesíteni, egyrészt. Másrészt pedig én úgy látom, hogy az 
exportértékesítésnél durván egy olyan 1500-2000 kilométerig gazdaságos a 
friss termékek exportja, utána a távolabbi országokban viszont inkább a 
feldolgozott termékeknek van szerepe, akár a kínai piacokra, akár az arab 
piacokra gondolunk, az orosz piac határeset a kilométer viszonylatában, de ott 
is inkább feldolgozott termékeknek kell lenniük. Viszont a feldolgozott 
termékeknél az látszik, hogy elsősorban nem a konzervipari feldolgozás, 
hanem inkább a fagyasztott termékek feldolgozását preferálja a fogyasztói 
társadalom.  

Élelmiszerbiztonság, GMO-mentesség. Hál’ istennek a zöldség-
gyümölcs területén ez a veszély még nem fenyeget bennünket, hisz kis 
kultúrákról van szó, a nagy multicégeknek egyelőre még nem éri meg ezzel 
foglalkozni, bár hallottam, hogy a paradicsomnál, elsősorban az ipari 
paradicsomnál elindultak ezen a területen, de szerencsére a többi kultúránál 
nem. Talán egyedül a csemegekukorica jelenthet ilyen szempontból veszélyt.  

Az integrált termesztés kiterjesztése történik. Hál’ istennek azt kell 
mondani, hogy a zöldség-gyümölcs területén szerencsére az elmúlt éveknek az 
AKG-s programjához sokan kapcsolódtak, tehát már van egy gyakorlat, és ha 
ezt egy kicsi átalakítva, felfrissítve, modernizálva tudjuk a termelők felé 
biztosítani, akkor ez könnyebb lesz.  

Nagyon lényeges a védjegyek használata és ennek a letisztítása. Az a 
legnagyobb baj, hogy annyi védjegy van Magyarországon, hogy a fogyasztó 
nem tudja eldönteni, melyik mit takar, melyik takar származást, melyik takar 
származást plusz minőséget, tehát ezekben mindenképpen rendet kellene 
tenni.  

Én mindig fel szoktam vetni az adózás kérdését, hisz arra, hogy a 
zöldség-gyümölcs ágazat az elmúlt periódusban nem tudott olyan mértékben 
fejlődni, azért erre a megosztott adózás kérdése is lehetőséget ad, itt az 
őstermelőkre gondolok, az áfakérdésre, tehát elkerülik a lehetőségeket, 
mondjam azt, hogy az őstermelő családi alapon szétírja a bevételét, amikor 
megy hitelért, mert fejleszteni akar, akkor meg nincs meg személyenként az a 
fedezet, ami kellene. Ebben tehát mindenképpen lépni kellene. Többször 
javasoltuk, hogy meg kellene nézni a lengyel vagy az osztrák példát, mindegyik 
előnyös lenne. A termelők természetesen azt kérik, hogy bármilyen átalakítás 
van is, az ne adónövelést eredményezzen, hanem mindenképpen inkább még 
adócsökkentést, de mindenképpen tisztítani kellene a lehetőséget.  

A feketekereskedelem kapcsán vannak lépések, a bevezetett EKÁER-
nek látjuk pozitív, negatív hatásait. Most mi mint FruitVeb vállaltuk, hogy az 
idei év tapasztalatai alapján ősszel összeállítunk egy anyagot, hogy melyek 
azok a kiskapuk, amelyekkel még ki lehet játszani. Összességében azért úgy 
gondoljuk, hogy több a pozitív hozadéka, mint a negatív, de azért elmondanék 
egy példát: az étkezési meggynél nem tudjuk, hogy 10 vagy 15 ezer tonna 



 13

étkezési meggy hagyta-e el feketén az országot Románia felé, és ezt úgy 
játszották ki, hogy 3,5 tonna alatti kocsikkal folyamatosan hordák ki, a határ 
másik oldalán pedig ott volt a kamion, rakták be a kamionba, és vitték le 
Bukarestbe a meggyet, ez így történt az idei évben. Tehát azért vannak olyan 
dolgok, amelyeket meg kellene oldani.  

Végezetül azt szeretném mondani, hogy a lehetőségeink megvannak 
arra, hogy az elkövetkező 6-7 évben a kertészet a kitűzött célokat 
megvalósítsa. Ezt azért szoktuk elmondani szakmai körökben is, mert mi mint 
szakemberek úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy még egyszer lesz egy ilyen 
jellegű kertészetkorszerűsítési lehetőség pályázati pénzekből. Biztos, hogy 
lesznek majd a környezetvédelemhez vagy egyéb dolgokhoz kapcsolódó 
kiírások, de ilyen jellegű nem lesz, és arra kell felkészülni, hogy 2020-22 után 
nem a szomszéddal, hanem az egész európai gazdatársadalommal kell 
versenyben lenni, addigra a technológiát, a technikai szintet fel kell úgy 
fejleszteni, hogy azzal versenyképesek tudjunk lenni. Van még 6-7 évünk, 
hogy ezt meg tudjuk valósítani. Szakmai szervezetünk ezért mindent megtesz, 
nagyon sok elemzést végez, és ezt próbáljuk is kiadni. Tehát semmiképpen 
nem akarjuk, hogy a termelők olyanba vágjanak bele akár egy 
gyümölcstelepítésnél, ami 10-15 év múlva derül ki, hogy jól döntött-e, amiről 
már most látjuk, hogy adott esetben veszteséget produkál. 

Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha valakinek van kérdése, 
akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Két megjegyzést hadd 

tegyek. Pontosabban az egyik egy kérés, hogy elnök úrtól megkaphatjuk-e a 
vetített anyagot (Kónya Péter távozik az ülésről.), majd a titkárság 
jelentkezik… (Ledó Ferenc: Fönt van a gépen!) Akkor már rendben is 
vagyunk. Ezt kérném a későbbi előadóktól is, akiknek ilyen vetített anyaga 
van, mert nagyon jó számok vannak, amit ilyenkor tudunk hosszú távon is 
alkalmazni.  

Ezekre a számokra visszatérve. Export-, importadatoknál azt láttuk, 
hogy az exportunk folyamatosan növekszik, ugyanakkor az importunk is 
folyamatosan növekszik. Az egyenlegünk szerencsére pozitív. Egy másik, de 
nagyon közeli területen, ez a borexport, -import adatai, azt vettük észre, hogy 
örvendetesen növekszenek – és itt most kategorizálom – a borexport 
adataink, és ezen belül, látjuk, a minőségi borexport-adatok kezdtek el 
igazából nőni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az importunk is elkezdett 
növekedni – most borról beszélek –, és tudjuk, hogy ott kőkeményen a lédig, 
nem egészen jó minőségű bor importja okozza ezt a növekedést. Véletlen nem 
ugyanez-e a helyzet a zöldség-gyümölcsnél? Azaz növekszik folyamatosan az 
exportadatunk, de növekszik folyamatosan az importadatunk. Lefordítom: 
megtörténhet-e az, hogy a jó minőségű megtermelt zöldség-gyümölcsöt 
exportáljuk, ezek magasabb áron is vannak, és jól elhelyezhetők a piacon, 
ahogy tetszett mondani, és bizony a multi áruházláncokon és az 
importnyomásban érintett vállalkozásokon keresztül egy nem egészen magas 
minőségű, tehát egy gyengébb minőségű, árban a magyar árak alatti zöldséget, 
gyümölcsöt hozunk be. Magyarul: ezt eszi a magyar, most így összefoglalom. 
Önök nem foglalkoztak-e ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehet az, hogy 
növekszik az exportadatunk és növekszik az importadatunk? A magyar 
fogyasztói összesen pedig nem hiszem, hogy olyan kiugróan növekedne, ez 
csak úgy lehet, hogy igazából azt a mennyiséget mi fogyasztjuk el itt, 
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Magyarországot, amit importálunk, ami pedig kimegy exportra, azt nem mi 
fogyasztjuk el, és ön által említett magas minőségű zöldség-gyümölcsnek 
szinte korlátlan a piaca, talán egy ilyen megjegyzés hangzott el az ön részéről. 

A másik egy megjegyzés. Jelezte, hogy öntözéssel még milyen 
tartalékokat látunk a zöldség-gyümölcs termesztésben, ezt mi is így látjuk. 
Tavasszal hallgattuk meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőit, akik egy 
másfél-kétéves kutatói anyagot fejeznek be, úgy ígérték, hogy az ősszel, és 
vissza is hívjuk majd elnök urat ide az őszi ülésre, amelyben pont ezt a kérdést 
feszegettük, hogy tárjuk már föl a magyar vízfogyasztási igényt mind a 
mezőgazdaság, mind ipar, mind turisztika, hogyan bánunk a vízkészletünkkel, 
befolyó, átfolyó csapadék formájában, ez nagyon nagy, komplex program, 
mert ösztönözni szeretnénk őket is, hogy adjunk lehetőséget az öntözés 
szélesebb körű kiterjesztésére. Erre sajnos időnként azt a választ kapjuk, hogy 
az EU nem nagyon szereti azt hallani, hogy egyes országok növelik az 
öntözőfelületeiket, ők klímaváltozás, vízzel való gazdálkodás és minden 
félelmüket ilyenkor elmondják. Tehát ez az egyik, hogy öntözéssel lehetne 
stabilizálni a termelést, mondta ön – egyetértünk vele. 

A másik pedig, hogy a fagy és a jég kilengéseket okozhat. Ugyanezt a 
gondolatot vittük itt végig a Mezőgazdasági bizottságban. A fagykárokkal 
rendszer szinten nem nagyon tudunk foglalkozni, a jég elleni védekezéssel 
viszont véleményünk szerint lehet foglalkozni. Ezt már másfél éve feszegeti 
bizottságunk, nem részletezem eddigi ülésünket, látogatást és minden 
egyebet, a lényeg, hogy a tavaszi ülésszakon a kormány a parlament előtt egy 
ígéretet tett, hogy 2018-ig megpróbáljuk lefedni Magyarország termőterületeit 
a teljes jégvédelem tekintetében. Hogy ösztönözzem elnök urat is arra, hogy 
ezt üzenje meg az érintett szereplőknek, hogy mi is azt látjuk, hogy még a 
jégvédelem területén lenne mit tenni, erre ígéretet kaptunk, hogy a 
terméskilengést minél kisebbre próbáljuk meg beállítani.  

Nekem ezek lettek volna a megjegyzéseim és a kérdésem az az egy, hogy 
növekszik az export, de növekszik az import is, mit eszik a magyar fogyasztó.  

A bizottsági tagtársaknak van-e még esetleg megjegyzése, kérdése? 
(Jelzésre:) Horváth István alelnök úr! 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeit és a jelen lévő 
érdeklődőket, kollégákat.  

Nagyon tetszett elnök úr előadása, és az ön gondolatait felhasználva 
fogalmaznám meg a kérdésemet is. Abban egyetértünk, hogy a kertészet, a 
gyümölcstermesztés a következő évtizedeknek a nagy kihívása a magyar vidék 
számára, és nagyon nagy potenciál van benne mind az EU-s források lehívása 
szempontjából, illetve egy nagyobb hozzáadott értéket előállító vidéki, 
úgymond társadalom felemelkedése szempontjából is. És itt most azokra a 
vállalkozásokra gondolok, amelyeknek nincs kellő szaktudása és tapasztalata, 
de lenne kedve, illetve látnának lehetőséget, hogy belevágjanak, mondjuk, 
gyümölcsösök telepítésébe. Erre többször utalt elnök úr is, ugye azt mondta, 
hogy olyan szűz vállalkozók, akik szeretnének majd gyümölccsel foglalkozni, 
illetve olyanok, akik valaminél fogva vagy pályázat útján vagy egyéb bérletből 
visszakaptak 5-10 hektár földet, ugye abban nagyon nagyüzemű 
mezőgazdasági tevékenységet nem végezhetnének, de kisebb területen 
nagyobb hozzáadott értékkel adott esetben eredményesebben tudnának, 
mondjuk, zöldség-gyümölcsöt előállítani. De többször kerestek már meg 
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engem azzal, hogy mondjak javaslatot vagy mondjak ötletet, hogy mivel 
érdemes foglalkozni, tehát milyen típusú gyümölcsökkel. Elnök úr is mondta, 
hogy adott esetben itt legalább 10-15 éves előrelátási készség kell ahhoz, hogy 
az ember rentábilisan egy beruházásba kezdjen, illetve beszélt arról is, hogy 
nekünk hamarosan már az EU-val kell versenyeznünk, nem egymással, 
hanem az EU-val, hogy egy egységes, jó minőségű árualapot tudjon 
Magyarország, a magyar termelők előállítani. És beszélt az integráció 
szükségességéről is, illetve a megfelelő fajtakiválasztásnak is a 
szükségességéről. De mindenhol ott volt, hogy ehhez hogy áll a 
szaktanácsadás, tehát hogyan áll maga az ágazat, tehát van-e arra valami 
olyan know-how, ha valaki, mondjuk, Tolna megyéből, Baranya megyéből 
odajön, és azt mondja, van 10-20-30 hektárom, nem olyan jó adottságú 
terület, van lehetőségem arra, hogy adott esetben pályázzak öntözésre… Tehát 
mivel érdemes egyáltalán foglalkozni? Sárgabarackkal? Őszibarackkal? Tehát 
hogyan lehetne valami vidéki programot adni adott esetben a vállalkozásba 
belekezdők számára? Tehát van-e erre valamiféle elképzelésük vagy 
javaslatuk? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Elnök úrnak adok szót. 
 
LEDÓ FERENC elnök (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): Először Font képviselő úr kérdésére, 
hogy az export-import hogy áramlik be Magyarországra, és hogy megy ki. Azt 
tudni kell, hogy amit exportálunk, annak döntő többsége hozzáadott értékkel 
történik. Tehát úgynevezett lédig terméket már aránylag keveset exportálunk, 
és ott mindenképpen a minőség... Ami bejön árualap, az általában… – és 
beszéljünk őszintén, az áruházláncoknál, amikor akar behozni, mondjuk, 
áprilisban Magyarországon a hajtatott paradicsom mennyisége eléri azt a 
kvótát, hogy a magyar lakosságot el tudja látni – előtte különösebben nem 
zavarja a termelőt, hogy januárban jön be paradicsom –, akkor tudatosan 
próbál úgy vásárolni, elsősorban Spanyolországban, hogy a szezonnak már a 
vége felé megy, és tudjuk, hogy a szezon vége felé nem olyan a minőség, és 
akkor ott egy nagy árkülönbség alakul ki. Tehát ilyenkor előfordul, de amikor 
már főszezon van, akkor ez már eltűnik. Hál’ istennek, én azt gondolom, és el 
szoktam mondani, amikor volt 2011-ben a német uborkabotrány, coli-
botrány, talán akkor változtak meg a magyarországi fejekben a fogyasztási 
szokások. A kormányzat is hozzátette a magáét, a szakma is hozzátette a 
magáét, és onnantól számítom én azt, hogy a fogyasztó tudatosan keresi a 
magyart. De azért azt mindenkinek elmondom, a termelőimnek is otthon, de 
nem reménykedjünk, hogy hosszú távon azért, mert magyar, 10-20 vagy 
30 százalékkal a fogyasztó hajlandó többet adni. Arra kell figyelni, hogy 
versenyképesen elő tudjuk azt a terméket állítani. De most már, én úgy 
gondolom, ez nem annyira veszélyes kérdés, még mindig időnként bent van 
az, hogy jön be olyan áru, de azért már egyre kevesebb. És sajnos – most én a 
hajtatásban vagyok benne inkább jobban – azt tudom, hogy Jordániában, 
Marokkóban magyar szakemberek vannak kint, akik a technológiát felügyelik 
afelett, ami idejön importáruként abban az időszakban, tehát ilyen 
szempontból megvan.  

Ami tehát lényeges lenne, és a fogyasztói bizalomnak a legfontosabb 
része az, hogy ha valamit megvásárol, akkor tudja, hogy az biztosan az, amit 
megvett. Hadd ne mondjam, hogy 6-8 évvel ezelőtt ezek az átcsomagolások 
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törvényszerűek voltak – most már nem. Azért most, úgy gondolom, a NÉBIH 
is olyan szinten van, hogy már nem nagyon merik megcsinálni az 
átcsomagolást. Minden évben előfordul azért egy-kettő, de már közel sem 
olyan mértékben, sőt aki – úgy mondom: – vidéken van, az meg még jobban 
látja ezeket a mozgásokat, meg hellyel-közzel mindenki tudja, hogy melyik cég 
szokott ügyeskedni ilyen szempontból, és ezek azért már kezdenek kikopni. Én 
a saját környezetemben látom, hogy hánya olyan kis- és nagykereskedő cég 
esett ki az elmúlt 5-6 évben, pontosan azért, mert nem tudott ügyeskedni, 
mert ha egyszer belekerül egy ilyen ellenőrzésbe, utána rászáll a NAV, egyéb 
dolgok, és utána abból már nagyon nehéz visszajönni.  

Én tehát úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen előrehaladtunk, sőt 
azt mondom – mint a legnagyobb tész, a Dél-Kertész elnöke is mondom, és mi 
nagyon sokat exportálunk meg szállítunk az áruházláncoknak –, hogy az 
áruházlánc is keresi most már a magyar árut. Egy tipikus példa volt, hogy két 
vagy három héttel ezelőtt a paradicsom ára hirtelen felment a csillagos égig, az 
áruházlánc ezt nem akarta elfogadni, nem kapott annyi árut, hozott be 
Lengyelországból import paradicsomot, és utána egy hétig meg azért nem vett 
tőlünk, mert nem tudta eladni a lengyelt, mert a magyar fogyasztó a magyart 
kereste. Ez egy nagyon jó dolog. Vagy ott volt az idei dinnyehelyzet: amikor a 
FruitVeb nevében udvariasan megkértük, tehát nem kartell, semmi gyanú 
nem volt, semmi, hanem azt kértük az áruházláncoktól, hogy ettől a 
hétvégétől lesz elegendő magyar dinnye, úgy ütemezzék az importdinnye-
vásárlásokat, hogy lehetőleg ne hozzanak be, és a Magyarországon lévő 
9 kiskereskedelmi áruházlánc közül egy szegte meg ezt a szabályt, az összes 
többi betartotta. És a sajtóban még büszke is volt – most nem akarok 
áruházláncokat mondani –, hogy ő az első pillanattól, amikor megjelent a 
magyar dinnye, onnantól a végéig csak magyar dinnyét forgalmazott. Ezek 
tehát mindenképpen jó dolgok.  

A másik: az öntözéssel kapcsolatban a legnagyobb tartalék van, én ezt 
határozottan állítom, ha az öntözés jól működik. Sajnos ahol még a 
kertészetben megy az öntözés, akár zöldség-gyümölcsben, még ott is… Hogy 
mennyire korszerű, az egy másik dolog, mert erről még nem beszéltünk 
szakmailag, de, gondolom, nem most kell ezt megvitatni, de rengeteg tartalék 
van. Én úgy gondolom, Magyarországon a zöldségnek a 80-90 százalékát 
síkvidéken termesztik – tehát nagyon kevés olyan zöldségféle van, amely 
dombos helyen van –, ahol úgynevezett síkvízből meg lehet oldani az öntözést. 
Halálos bűn, hogy ezt nem fejlesztjük. Lehet, hogy nem lesz meg öt év alatt, 
mert ez annál nagyobb huzamú dolog, de erre kell törekedni. A Kárpát-
medence egy gödörben van, ha ide befolyik a víz, az a miénk, és a mi dolgunk, 
hogy mennyit engedünk ki belőle, én úgy gondolom. Nehezebb a helyzet a 
gyümölcs egy részénél, mert ott azt mondjuk, hogy például a csonthéjasoknál 
van egy olyan vélemény, hogy az a jó, hogyha 3-400 méter tengerszint feletti 
magasságban van, nem véletlen, hogy a kajszi a gönci részen van, és 
sorolhatnám ezeket a dolgokat. Na, ott már természetes folyóvíz nehezen van, 
persze a csapadékvizet meg egyéb dolgot ott is össze lehet gyűjteni. Hogy ott a 
rétegvízzel hogy tudunk öntözni, én úgy gondolom, hogy ott tényleg azt is kell 
nézni, hogy mennyi rétegvizünk van, az hogy fogy, és meddig marad meg 
hosszú távon. De a síkvizeknél – idézőjelben: – ezzel, én úgy gondolom, nem 
nagyon kellene foglalkozni.  

Jég. Én is azt mondom, hogy ezt mindenképpen meg kell oldani. Ezt 
annak idején a FruitVeb indította el, Apáti Ferenc könyvet is írt róla, tehát a 
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jégelhárítással kapcsolatban, ez az ő területe ilyen szempontból. És sokszor a 
jéghálónak egy gyümölcsösben nemcsak az a szerepe most már, hogy a jég 
ellen védjen, hanem olyan klimatikus viszonyokat is teremt, amelyek között 
jobb minőségű árut lehet termelni. Nagyon szépen jön fel a 
cseresznyetermesztés Magyarországon, tehát azokon az árakon, amikor 3-4 
euróért el lehet adni exportra a cseresznyét, akkor az elviseli azt, hogy fólia 
legyen a jég fölött, hogy az utolsó 2-3 hétben, amikor érik a cseresznye, akkor 
ne kapjon vizet föntről, mert akkor ki fog repedni. De ezzel olyan technológia 
kell, olyan hozamok kellenek, olyan méret kell, olyan fajták kellenek – 
minderre megvan a lehetőség. Mi a FruitVebnél három éve elkezdtük azt, 
hogy elemezzük az egyes növényeknek a költségét, tehát hogy hol 
versenyképes, mennyi hozamot kell elérni ahhoz, hogy az gazdaságos legyen. 
A gyümölcs területén ezért Apáti Ferenc kollégám felel. Rengeteg előadást 
tartunk szakmai körökben, mert nem akarjuk megvezetni a termelőt olyan 
szempontból, hogy azt mondom – maradjunk a jéghálónál” –, hogy ha nem 
tudsz hektáronként 400-450 mázsa almát termelni, akkor inkább ne tegyél 
jéghálót, mert akkor meg azért leszel veszteséges. Tehát azért ez ilyen 
szempontból gond.  

A fiatal gazdákkal kapcsolatban nincs más megoldás, bármi áron meg 
kell fiatalítani a kertésztársadalmat, de úgy gondolom, a mezőgazdaságot is, és 
ezt úgy kell összerakni, hogy minél kevesebb veszteséggel jöjjünk ki ebből. Ha 
ezt nem oldjuk meg, akkor nagyon nagy gondok lesznek. Én látom, az egyik 
termelőmnél volt olyan, hogy miért nem fejlesztett. Tudtam, hogy nagyon jó 
szakember, pénze is van rá, földje is van, mondom: miért nem fejleszt? Hát, 
tudod – mondta –, nincs, aki utánam átvegye, kinek adom át? Amikor a 
gyerek akkora lett, és a gyerek beiratkozott a kertészeti középiskolába, akkor 
két évente egy hektárral növelte a fóliás felületét, most az egyik legnagyobb 
magángazdasága van Szentes környékén, mert látta a jövőt. Úgyhogy ezeket 
kell megtalálni.  

A szaktanácsadás. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy amikor 
bejöttek a tszk-k, akkor lett igazán elrontva a szaktanácsadás. Annak egy 
szerepe volt, hogy a tszk-szaktanácsadó azokat a pályázati pénzeket hogy tudja 
ledokumentálni, hogy tudja megcsinálni, arra elment az idejének a 
80 százaléka, de kimenni, szaktanácsot adni nem tudott. Polihisztor már 
nincsen, tehát olyan szaktanácsadót nehezen tudok elképzelni, aki pályázatot 
is tud írni, minden ilyen dokumentumot el tud készíteni, meg gumicsizmában 
ki tud menni szaktanácsot adni is. Adott esetben ezt tehát össze kell vonni. Mi 
például Szentes környékén az ottani falugazdásszal nagyon jól 
együttműködünk: én beküldöm hozzád az én tagomat, hogyha ilyen pályázatot 
vagy ilyen papírokat kell megcsinálni, azt csináljad meg az én 
szaktanácsomért, tehát tehozzád mennek szakmai kérdésben, te meg küldjed 
az én szaktanácsadómhoz, helyetted megcsináljuk. Tehát meg lehet ezt oldani, 
csak ebben gyakorlatot kell végezni, mert aki most a szaktanácsadói 
névjegyzékben benne van – én a kertészet oldaláról nézem –, abból a durván 
200 főből 20-ra merném azt mondani, hogy fogadnék tőle tanácsot. Ez 
tragikus ilyen szempontból. (Farkas Sándor bólogat.) Sanyi itt bólogat, ő is 
így gondolja. És mindennek az a nyitja egyébként, főleg a kertészetben, hisz 
kisgazdaságokról van szó, és nem azt mondom, hogy tudatlanok az emberek, 
de kell fogni a kezüket, és ha ezt nem csináljuk meg, belehajszolja magát akár 
pályázati pénzekbe is, és utána nagyon nagy gondok lesznek. Én tehát még azt 
is mertem volna javasolni, hogy aki ilyen pályázati pénzeket akar, és nincs 
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meg legalább a középfokú szakirányú végzettsége, az kötelezően vállaljon be 
szaktanácsadást öt évig, mert lehet, hogy amiatt fog elúszni a pénz. Nálam, a 
saját tész-emben van olyan, aki a nevét alig tudja leírni, tehát van olyan 
termelőm is, de a globalgapet, a minőségbiztosítást, a termesztési naplót, az 
egyéb dolgokat meg kell csinálni, kimegy a szaktanácsadó, közösen 
megcsinálják. A Pista bácsinak azt kell mondani, hogy a tápoldatozó hordóba 
ebből a típusú műtrágyából ennyi kilót mérjél be, a másikból annyit, nem azt, 
hogy milyen pH-t meg EC-t használjon, mert nem ért hozzá. És egy borzasztó 
nagy bizalmatlanság is van a kistermelők részéről, tehát ahhoz, hogy valakit 
elfogadjanak szaktanácsadónak, ahhoz minimum három év kell, mire – úgy 
tudok fogalmazni: – a kertész a hülyeségét is el meri mondani neki, hogy mit 
csinált. Ez nem olyan, mint hogy az ember bemegy az orvoshoz, és akkor meg 
tudja kérdezni, hogy mit érzel, hogy érzel, a növénynél ilyen nincs, és azzal 
lehet segíteni a szaktanácsadót, hogy milyen munkálatokat végzett az a 
termelő. De, mondom, ehhez minimum három év kellett. Tehát ennek az 
összehangolása szakmailag… Tehát mi a tész-eknél csináltunk egy nonprofit 
szervezetet… 

 
ELNÖK: Bocsánat! Lassan arra kell ösztönöznöm… – még az alelnök 

úrnak volt egy kérdése, hogy mit lenne érdemes most termelni, mert itt még 
három komoly előadónk van, és nekem kellene tartani az időt is.  

 
LEDÓ FERENC elnök (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): Elnézést, egy kicsit belemerültem a 
szakmai részébe.  

Tehát mit hogy érdemes termelni? Nálunk ez zöldség- és 
gyümölcsfajok… 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, annyival 

kiegészíteném, hogy most én nem adminisztratív szaktanácsadásra gondolok, 
mert technikainak tekintem, maga a szakmai, tehát hogy valakinek itt van 
10 hektár és akkor kihez fordulhat, hogy ilyen gyümölcsöt lehet, ilyen 
technológiával, ekkor kell elültetni, ezt érdemes. Mert mondta elnök úr, hogy 
nem biztos, hogy tíz év múlva az a gyümölcs még piacképes lesz. Tehát nem az 
adminisztratív dolog, hanem maga a szakmai kérdések. Tehát van-e 
valamiféle integráció vagy hálózat vagy elérhetőség vagy maga a FruitVeb, 
amely… Volt egy ismerősöm, aki szeretett volna 20 hektár gyümölcsöst 
telepíteni, de nem talált a térségben egy olyan embert, egy olyan kertészt, aki 
el tudja egyáltalán mondani, hogy milyen fajtákat meg hogyan ültessen, 
miképpen. Tehát én szakemberhiányt látok. Tehát ideológiailag ez szép meg a 
lehetőségek szép – mondom, több egyéb ágazatban is így vagyunk –, de 
konkrétan, amikor kell egy olyan szakember, aki gyakorlatilag megmondja, 
akkor nem lehet találni. (Farkas Sándor: De ezt nem lehet megmondani!) 
Van-e erre valami képzés, vagy a FruitVeb ad egy ilyen szakmai integrációt, 
vagy vannak-e ilyen víziók a jövőt tekintve? Tehát pénzügyi forrás lesz, lesz, 
aki majd megírja a pályázatot is, csak hogy mi a szakmai tartalom, lesz-e arra 
vagy van-e arra valamiféle segítség?  

 
LEDÓ FERENC elnök (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): Amit már részben említettem, hogy 
megcsináljuk azokat, hogy eleve lemodelleztük, hogy melyik zöldség-, 
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gyümölcsfaj hosszú távon – most a fajról beszélek –, ami Magyarországon 
gazdaságosan termeszthető. Ugye erről van egy kimutatás. Mert amiben nem 
érjük el azokat a hozamokat, azt elve nem javasoljuk. 

A következő rész. Vannak zöldségben és gyümölcsben is hagyományok. 
Tehát tudjuk, hogy azon a környéken azt a növényfajt vagy zöldség- vagy 
gyümölcsfajt termesztették, akkor annak ott van hagyománya. De az sem 
mindegy, hogy bemegy szűzen uborkával egy olyan területre, ahol a környéken 
senki nem termesztett, annak az értékesítését nem fogja tudni megoldani egy 
vagy két hektáron. Tehát annyira összefüggő ez a dolog.  

Mi most megadtuk a pályázati feltételekben, jobban mondva most 
történnek az egyeztetések, hogy melyik gyümölcsfajnál melyik fajtákat 
preferálunk, és a pályázatnál pluszpontokat lehet majd kapni. Tehát ez ilyen 
szempontból mindenképpen egy előrelépés.  

Alapvetően ez a segítség megvan. De egy biztos, hogy talán a 
növényvédelmi szakemberek kivételével Magyarországon nincs annyi 
szakember, amennyi ezt így, egy az egyben fel tudja vállalni per pillanat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Csak egy nagyon rövid, alelnök úr felvetésére. Én azt gondolom, hogy mai 
piaci viszonyok között azt nem lehet felvállalni, és nem is szabad, hogy én 
megmondjam egy leendő piaci szereplőnek, hogy mivel kezdjen el foglalkozni, 
mert – éppen Jánossal az előbb néhány szót váltottunk – azt sem tudja 
megmondani egy felvásárló, hogy másfél hónap múlva mi lesz, nem hogy két 
vagy három év múlva! Csak maximum tendenciát – ha egyáltalán tud – 
meghatározni. Tehát ebben ilyen irányú szaktanácsadást – meg ismerve a 
magyar ember mentalitását, ha az nem jönne be, kapásból bírósághoz fordul, 
elmaradt haszon, stb., ismerjük ezt a világot. Tehát én ilyen kérdést nem 
tennék fel, István… – vagyis föl lehet tenni, de erre nincs válasz. Ki kell 
alakulni annak a körnek, ahogy a Feri is mondta, a hagyományok, a család, a 
térségnek a világa, ahol találsz olyan embert, aki esetleg segít neked abban. 
Sokkal járhatóbb útnak találom ezt, a személyes kapcsolatok és ismeretségek 
útján, mint hogy egy szaktanácsadó most elinduljon és ezt mondja, hogy 
márpedig te most tritikálét fogsz termelni a legjobb szegedi fajtából. 
Hallottuk, hogy van ma ilyen díj is. Na most, aki még életében nem vetett 
búzát meg árpát, óva intem, hogy belevágjon – nem a tritikáléba, hanem 
egyáltalán ebbe a feladatba. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben 

nincsen, úgy Wagenhoffer Zsombor urat kérném meg, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége ügyvezető igazgatóját, tartsa meg előadását.  

Dr. Wagenhoffer Zsombor (Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége)  

DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató (Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége): Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Képviselő Urak! Először is, köszönöm szépen a meghívást, nagy 
megtiszteltetés, hogy itt szakpolitikusoknak tudunk képeket felvázolni, hogy 
mi hogy gondolkodunk, és hogy látjuk az állattenyésztés lehetőségét. Húsz 
percet kaptam, tehát nagyon sok számot nem akarok bemutatni, inkább 
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elveket, tényeket, tendenciákat szeretnék fölvillantani, és aztán később, ha 
lesznek kérdések, kifejthetjük ezt bővebben is.  

Magunkról néhány gondolatot, hogy ki az Állattenyésztők Szövetsége. 
Bár itt sokak tudják azt, hogy a tenyésztésszervezés hogy épül fel, mégis azért 
hadd villantsam fel ezt az ábrát. Az Állattenyésztők Szövetsége jogelődje – 
egyébként itt az OMÉK-on szoktuk elmondani, nagyon régóta vannak 
Magyarországon állatmutatások, és ezt az Országos Magyar Gazdasági Egylet 
kezdte el. 1826-ban alakult az OMGE, és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
az OMGE-t tartja jogelődjének. De egyébként a szövetség 1995-ben alakult, 
tehát most húszéves az Állattenyésztők Szövetsége, amely nyolc 
tagszervezetből épül fel. Ezek között a szervezetek között vannak szövetségek, 
amelyek a különböző egyesületeket fogják össze, és vannak olyan szövetségek, 
amelyek alatt már egyesületek nincsenek, hanem ők integrálják a 
tenyésztőket. 

És akkor megint egy gondolat arról, hogyha az állattenyésztésről 
beszélünk, termékekről beszélünk – az OMÉK-on ez sokszor előjön, hogy a 
termékeket reklámozni kell –, akkor ne feledjük azt, hogy az állattenyésztés 
alapvetően két szegmensre tagozódik, az egyik a tenyészállat-előállítás, ez a 
tenyésztési rész, amit így hívunk, a másik pedig az árutermelés, amelynek az 
eredménye a termék, a sajt, a vaj, a tej, a tojás, a hús. De van egy másik 
termék is, amiről sokszor megfeledkezünk, ez a tenyészállat. A tagjaink nagy 
része tenyésztő – egyébként, nem mondtam, 7 ezer tagja van az 
Állattenyésztők Szövetsége tagszervezeteinek, és ennek jelentőse része 
tenyésztő, a másik része árutermelő. Tehát a tenyésztő terméke a tenyészállat, 
amiket itt bemutatunk, és elég népszerűek ezek a bemutatók.  

És akkor a számok helyett, ahogy mondtam, inkább beszéljünk az 
elvekről, a célokról. Sokak számára ez ismerős lesz, evidenciának tűnik, de 
mégis rögzítsük ezeket a tényeket vagy elveket. Az egyik a hazai munkahelyek 
védelme. Azt gondolom, ez nem lehet kérdés, és ebben az állattenyésztésnek 
nagy szerepe van, hiszen egy munkaintenzív ágazatról van szó. Ha megnézzük 
az arányát a magyar állattenyésztésnek vagy úgy általában az 
állattenyésztésnek Európában, az Európai Unió tagországaiban, akkor azt 
látjuk – itt zölddel látható a növénytermesztés és azt követi vörössel az 
állattenyésztés –, hogy mindenhol Európában vagy nagyon sok országban, 
mondhatjuk, többségben, zömében a növénytermesztésnek nagyobb szerepe 
van, legalábbis a kibocsátást tekintve, Magyarország ehhez képest is az ötödik, 
ahol a növénytermesztésnek a legnagyobb aránya van a kibocsátásban.  

Ezt a képet azért szoktam felvázolni, hogy világosan lássuk azt, hogy 
Európában sem minden országban óriási szereplő az állattenyésztés, 
másodsorban pedig, hogy mik a lehetőségek, mert szoktunk más országokkal 
példálózni, hogy bezzeg az osztrákoknál, németeknél, franciáknál, íreknél mi a 
helyzet, ha őket megnézzük, például a franciákat, akkor látjuk, hogy nem 
vagyunk tőlük messze növénytermesztés, állattenyésztés vonatkozásában. 
Bővebben esetleg erről a vitában beszélhetünk. 

A másik, hogy az egyes ágazatoknak ezen belül milyen szerepe van. 
Lehet, hogy ezt is sokan tudják, de még egyszer elevenítsük fel, hogy egyrészt 
az a 35 százalék a mezőgazdaságon belül, amit az állattenyésztés kiad, a 
legfontosabb ágazat a kibocsátást tekintve a baromfiágazat, ezt követi a 
szarvasmarha, a húsmarha, illetve a tejágazat összevonva, és ezt követi a 
sertés és az egyebek. Megint csak majd a vitában, ha valaki esetleg kérdez, 
akkor tudjuk ezt bővíteni. 
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A következő elv az állattenyésztés, a nemesítés, a nemesítő munka 
szerepe. Én azt gondolom, hogy ez nemzetbiztonsági kérdés. Nem mindegy, 
hogy kinek a kezében van a tenyésztői döntés. Azt szoktam mondani, hogy 
magyar tenyészállatnak vagy tenyésztésnek én azt fogadom el, amikor magyar 
ember hozza a döntést arról, hogy milyen állatát milyen állattal párosítja. 
Hogyha ezt a döntést nem mi hozza, például a hibridek esetében vagy olyan 
vásárlásnál, amikor már kész állatot veszünk, akkor ez a döntés nem a mi 
kezünkben van, nem nálunk született meg. Tehát itt mi úgy gondoljuk, hogy 
ez minél kevesebb mértékben van a saját kezünkben, annál nagyobb 
mértékben vagyunk kiszolgáltatva. Nem azt mondjuk, hogy nem lehet 
hibridekkel, hiszen a baromfiágazatban szinte csak ezzel folyik az árutermelés, 
de azért van még itt szarvasmarha-, sertéságazat, ahol vannak még 
lehetőségek. Megint csak a vitában esetleg ezt ki lehet fejteni. A szuverén 
tenyésztésnek tehát óriási jelentőséget tulajdonítunk.  

Folytatva az elveket, célokat: az élelmiszer stratégiai termék. Nem 
mondtam ezzel újat, ezt egy jó ideje azért nagyon sokan mondják, de mi ezt 
nagyon komolyan gondoljuk. Magyarország élelmiszer-önellátása megint nem 
lehet kérdés tehát, hiszen tudjuk, hogy 15-18 millió ember táplálására vagyunk 
képesek, ehhez képest ettől nagyon messze vagyunk, de ezt azért sulykolni kell 
minél többször, és sulykolni kell azt is, hogy a piacokon – mert itt piacokról 
kell majd beszélnünk – a hazai piac szerepe milyen, és mi is prioritásként 
tekintünk arra, hogy állati termékek vonatkozásában ne felejtsük el, és 
elsődlegesen mindig a hazai piacot nézzük.  

Akkor amiket felírtam, nem akarom felolvasni, de minden szónak 
jelentősége van, úgy gondolom: jó minőségben, elérhető áron lássuk el a 
magyar embereket élelmiszerrel. Éppen most hallottam a megnyitón, valaki 
úgy fogalmazott, hogy az élelmiszer ma már egy vegyipari termék sokszor. Mi 
nem szeretnénk, hogy ez így legyen.  

Egy ábrával bemutatom azt, hogy mik a lehetőségek, mert azért az sem 
mindegy, hogy nagy célokat kitűzünk, és kiderül, hogy irreális a cél. Ha az 
állatitermék-fogyasztás tendenciáját nézzük 2000-től, tehát az elmúlt 
14 évben, akkor azt látjuk, hogy mindenhol csökkenés van. Mindig jövünk a 
baromfival, hogy a baromfi, a baromfi, a baromfinak mennyire jó a 
részaránya, milyen nagy volt a növekedés – 2000 és 2014 között ott is 
csökkent a fogyasztás, a baromfihús-fogyasztás is csökkent, és sajnos ez 
mindegyik ágazatban tetten érhető. Fontos tehát az, hogy milyen tartalékok 
vannak, fontos az, hogy a ’90-es években milyen volt a fogyasztás, csak hogyha 
megnézzük ezeket, meg a világtendenciát, és azt látjuk, hogy a fejlett 
országokban ezek az arányok így alakulnak, akkor azért ezt is gondoljuk át. 
Bővebben a vitában megint csak beszélhetünk erről, hogy ki hogyan gondolja, 
látja ezt.  

Alulra vetítettem a kenyér, a húsfélék és a tej, tejtermékek 
fogyasztásának a változását az elmúlt időszakban. Ugyanezt mutatja, tehát 
jelentős mértékű visszaesést látunk, és nem biztos, hogy csak a pénzre 
vezethető ez vissza, a szokások és egyebek is közrejátszanak, úgy gondolom.  

A tejnél, tejtermékeknél az előbb ott volt, hogy a tejfogyasztás hogy 
visszaesett, de a tejtermékekre azért ez nem igaz, és ez az ábra nem mond 
ellent az előző ábrának, mert itt már a tej és a tejtermékek együttes 
fogyasztását látjuk, tehát itt olyan nagy ingadozás azért hál’ istennek nincsen. 
Az más kérdés, hogy itt is vannak még tartalékaink.  
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Egy gondolat csak arról, hogy Magyarországon is meg sok országban a 
kiskereskedelemnek hányad részét, hányad százalékát fedik le a diszkontok, a 
szupermarketek, illetve a hipermarketek. Magyarországon ez kétharmad, 
tehát ez hetven-egynéhány százalék a hazai láncokkal együtt, ami azért egy 
olyan tényező, amivel számolni kell, és aki ezt próbálja lekicsinyíteni, vagy ezt 
a problémát nem látni, komoly gondokkal fog küszködni. Az egy jó dolog, 
hogy látjuk: 2010 és ’14 között az egyéb kategória, tehát a kisboltok aránya 
növekszik. Bővebben megint csak később, hogyha erre igény van.  

A magyar termékek aránya a boltokban. Sokan meglepődnek, én 
magam is meglepődtem, hogy egyes termékeknél milyen arányban szerepel 
magyar termék a boltokban. Az más kérdés, hogy mit nevezett ez a vizsgálat 
magyar terméknek, ezt nem tudom, mert azért itt az előbb is elhangzott, hogy 
sok minden magyar termék, ami esetleg nem itthon készült. Mi mondhatjuk 
azt, hogy magyar termékről beszélünk egy állati termék esetében, ha itt 
született állatról, itt felnevelt állatról és itt levágott állatról beszélünk – ebben 
az esetben nem vagyok benne biztos, hogy itt minden ennek megfelelően 
készült. Azt viszont rögzíteni kell, hogy azért az állati termékeknél, tehát a 
húsnál, sertéshúsnál, tojásnál, joghurtnál, pontosabban a húsoknál, 
húsféléknél magasabb az arány, míg a tejnél azért nagyon jelentős az 
importtermékek aránya, tehát több mint a fele, vagy legalábbis 50 százalékhoz 
közeli mértéket mutat. Sokszor felhozzuk a franciákat, hogy milyen jól tudják 
védeni a piacukat. Jelenthetem, hogy Bretagne-ban például, a 
sertéstenyésztésnek a régiójában is panaszkodnak bizony a gazdák, hogy a 
helyi boltokban egyre nagyobb arányban külföldi, elsősorban Németországból 
származó sertéshúst kapnak, és ilyen arányokat ők már nem tudnak 
felmutatni, mint mi. Most nem azt mondtam, hogy akkor megnyugszunk és 
hátradőlünk, csak azt mondom, hogy bizony a bezzeg franciáknál is nagyon 
komoly gondok vannak a hazai termék részarányával.  

A most látható ábrán nem állati termékről van szó, csak 
elgondolkodtató, hogy korábbi magyar termékek hogy nem magyar termékek 
ma már, vagy hogy lettek, vagy hogy azok még mindig. Mondom, nem azt 
szeretnénk mi sem, hogy a magyar szürke esetleg mondjuk a környező 
országokban felnevelt magyar szürkeként vagy mangalicaként vagy magyar 
Holstein-Frízként vagy tejként jöjjön vissza.  

Pozíciók erősítése, marketing. Az OMÉK a marketingről szól, tehát ez 
egy nagyon fontos szegmens. Itt is külön kell választani, úgy gondolom, az 
árutermelést meg a tenyésztést. A tenyészállatok marketingje finoman szólva 
is erősítésre szorul. A kiállításokon tudjuk ezt megtenni leginkább, itt van az 
OMÉK, itt vannak a regionális kiállításaink – megérne egy külön misét, hogy 
ebben az Agrármarketing Centrumnak vagy a tenyésztő szervezeteknek 
milyen lehetőségei vannak, vagy mik azok a feladatok, amiket nem végeznek 
el, vagy nem úgy végeznek el, ahogy kellene. Bővebben később, hogyha erre 
igény van.  

A termékeknél, a termékmarketingnél nekünk sokszor az a bajunk, 
amikor látjuk a reklámokat, hogy abszolút szakmaiatlan, abszolút olyan, 
amiről úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy az a fogyasztó ízlésének 
megfelel, bár mindig lehurrognak minket, hogy ti nem értetek hozzá, ez egy 
külön szakma, ne szóljatok bele. Én azt szeretném elérni, hogy a szakma egy 
kicsit jobban tudja azért… Nem azt, hogy mi készítsük a reklámokat, mert arra 
vannak tényleg szakemberek, de azért egy kicsit több beleszólásunk lehessen, 
hogy hogyan reklámoznak egy-egy terméket; illetve ágazatokra lebontva 
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próbáljunk meg meghatározni marketingbüdzsét, mint ahogy a tejnél ez most 
is megvalósult, illetve a sertéshúsnál is. Tehát jó úton haladunk, de azért ezen 
tovább kell menni.  

Szervezett termelés. Azt szoktuk mondani, hogy a magyar ember nem 
nagyon szervezett, és nem vagyunk eléggé megszervezve. Számokkal mutatom 
be, hogy hány szövetkezet, tész, técs, illetve integrátor van Magyarországon – 
volt az AKI-nak egy felmérése, onnan vettem ezeket a számokat –, tehát van 
azért itt szerveződés. De azt is látni kell, hogy Magyarországon az üzemméret 
– és most az állattenyésztésről beszélek – olyan mértéket ért el nagyon sok 
helyen, hogy nincs is nagyon szükségük arra, hogy összefogjanak vagy 
szövetkezzenek, legalábbis úgy érzik, mi, az itt ülők nem biztos hogy így látjuk, 
de ők úgy érzik, és azt látják, hogy sokkal jobb árakat nem tudnak elérni akkor 
sem, ha már nekik van mondjuk ezer tehenük vagy ezer kocájuk, mint hogyha 
összefognak még további szereplőkkel. Ez azért egy nehézség. Nyugat-
Európában nincsenek ekkora szereplők, vagy ha vannak, akkor ott az egy 
nagyon hosszú fejlődési folyamat során alakult ki, és ott már akkor a 
feldolgozók az ő integrációjukat megvalósították. Nálunk ez emiatt is 
akadozik, úgy gondolom. Ettől még – odaírtam – további integrációra van 
szükség a termelői csoportoknál. Horváth István kolléga biztos sokat tudna 
mesélni arról, hogy mit harcol azért, hogy a sertéstenyésztőknél, -tartóknál a 
termelői csoportokat, a közel 30 termelői csoportot hogy tudnánk 4-5-re 
csökkenteni, hogy még hatékonyabban szerepeljenek vagy lépjenek fel a 
piacon. Ez egy nagyobb kihívás, mint a Holdra szállás.  

A szakmaközi szervezeteknél hatból három állattenyésztő szakmaközi 
szervezet. Én úgy gondolom, hogy itt még azért a Tej Terméktanácson kívül a 
másik két szervezetnél nagyon sok feladat van, és erősítendő annak 
érdekében, hogy jól tudja képviselni a szakmát vagy azt a célt, amit kitűzött. 

Ha a külkereskedelemben az egyenleget megnézzük, akkor örvendetes, 
hogy növekszik a külkereskedelmi egyenleg, de azt is lássuk, hogy most már jó 
pár éve ez nem nagyon akar tovább növekedni. Ez megint csak 
elgondolkodtató, beszélhetünk erről később. Hogyha megnézzük, hogy a 
külkereskedelmi mérlegben vagy egyenlegben az állattenyésztésnek milyen 
szerepe van, milyen súlya van, akkor azt látjuk – ez az ábra első harmada –, 
hogy az állattenyésztés körülbelül 25 százalékban vesz részt a pozitív 
mérlegben, és azt látjuk, hogy a harmadik országok felé exportálunk 
elsősorban, és kevesebbet importálunk, míg az európai uniós országokba 
nagyon sokat exportálunk, de importálunk is. Itt az országok rangsorát 
vetítettem ki, ennél nem akarok sokat időzni. A lényeg az, hogy Németország 
nagyon-nagyon fontos partnerünk, a legfontosabb partnerünk, erről se 
feledkezzünk meg, de sokszor úgy érzem, hogy a kollégák valahogy nem 
akarják ezt figyelembe venni vagy tudomásul venni.  

Az exportra és a lehetőségekre rátérve: a tenyész- és élőállatnál azt 
látjuk, hogy az orosz reláció és a volt szovjet tagköztársaságok óriási 
lehetőséget jelentenek is, meg vittünk is ki nagyon sok állatot. A dilemmákról 
majd később beszélek, hogy most mi a nehézség, ettől még tényként ott van, 
hogy ez egy potenciális piac. A Közel-Kelet, a Magreb-országok, Észak-Afrika, 
Közép-Ázsia nagyon jelentős piacaink lehetnek. A termékek tekintetében, 
ahogy elmondtam, elsősorban az európai uniós országok, tagországok azok, 
amelyek a nagy felvevőink. Ebben Oroszországot és Ukrajnát azért írtam ide 
ki, mert megint csak sokszor beszélünk róluk, de nem tudjuk esetleg 
pontosan, hogy mi a súlyuk: a 11. volt Oroszország, és a 15. Ukrajna a 
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rangsorban 2014-ben. Ígéretes piacok, amelyekről sokszor elfeledkezünk: az 
egyik a volt jugoszláv tagköztársaságok, Szlovénia, Horvátország, Montenegró 
vagy Albánia. Itt vannak nem messze, sokszor nem is jut eszünkbe, hogy ezek 
milyen fontos piacok. Kaukázusi országok, Azerbajdzsán, Örményország, 
Grúzia vagy Georgia – ahogy ők magukat most egyre inkább hívják – nagyon 
jelentős piacok, a dilemmákat, hogy mi a nehézség, majd elmondom később. 
Törökország és az ázsiai országok vagy városállamok megint csak jelentős 
piacok lehetnek. Tehát van itt piac, azt azért megint csak rögzítsük, óriási 
lehetőségek vannak.  

A tenyésztésben néhány világtendenciára világítanék rá. Az első az, 
hogy a globalizáció itt is végbemegy, tehát egyre nagyobb szereplők vannak a 
pályán, egyre nagyobb a verseny. Egyre kevesebb fajta és hibrid vesz részt a 
tenyésztésben. Tehát baromfinál néhány vállalat tartja a kezében az egész 
világ baromfihús-előállítását. Nem biztos, hogy ez lenne a jó, hogy minden 
ágazatban. Ezért kell a tenyésztési szuverenitás.  

Tömegtermelés, helyi élelmiszerek vitája. Nem akarok belemenni, csak 
fölvillantom, hogy ez is egy nagyon fontos dilemma. 

Jövedelemvezérelt tenyésztő vállalatok. Ezek már nem tenyésztő 
szervezetek, amelyekkel mi versenyzünk. Tehát mi, akik itt húszévesek 
vagyunk, már van egy jogelődünk – ettől még húsz éve fejlődik szervesen a 
tenyésztésszervezés Magyarországon –, 100-150 éves múltú, óriási 
tőkellátottságú cégekkel, vállalkozásokkal, amelyek most már 
multinacionálisnak tekinthetők, nagyon nehéz versenyezni. 

És itt van még az Európai Unió liberalizációs törekvése. Azt szeretné az 
Európai Unió, legalábbis a Bizottság, hogy tenyésztésben is egy nagyon 
liberális és nyitott piac legyen. Mi ezt abszolút elvetjük, és nagyon örülünk 
annak, hogy a kormány e mellé az elképzelésünk mellé állt, és minden 
fronton, ahol lehet, ellenkezik ez ellen, hiszen ha megnyitjuk teljesen a 
piacainkat tenyésztésben, akkor ezek a nagyon tőkeerős vállalatok biztos, hogy 
nyerésre állnak. 

És a dilemmák. Azok a piacok, amelyekről az előbb beszéltem, nagyon 
jó potenciális piacok, ott részint vagy háborúk dúlnak vagy rendkívül instabil 
a politikai helyzet. Innentől kezdve, ha előkészítünk egy fuvart, akár 
megköttetik az üzlet, holnaptól meg lehet hogy nem tudja elvinni a vevő, vagy 
azért, mert már esetleg a vevő nem is él, vagy a cégét kint levették a listáról 
politikai okok miatt, vagy egyszerűen a háború miatt olyan veszteségek 
vannak. 

A másik dolog, hogy ezekbe a kaukázusi országokba olyan szárazföldi 
útvonalakon kellene menni, ahol háború dúl vagy Törökországon keresztül, 
ahol meg nem engedi be a török fél az élőállattranzitot, nagyon okosan az ő 
szempontjából, nekünk ez nagyon nagy hátrány, át kell vinni a Fekete-
tengeren, ami azért drágítja is a helyzetet meg kockázatosabbá teszi.  

Állategészségügyi helyzet. Nagyon sokszor rá lehet fogni egy-két 
betegségre, hogy emiatt nem fogom beengedni a terméket, jóllehet az 
különösebb gondot nem okozna. Ilyen most a kéknyelv betegség. Csapkodnak 
körülöttünk a villámok, az elmúlt két hétben öt esetben kitörést állapítottak 
meg a hatóságok. Ez azt jelenti, hogy, mondjuk, szarvasmarhánál a 
legfontosabb piacunk, Törökország akár elveszhet. Remélem, nem így lesz, de 
azért most nagyon rezeg a léc. 
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Hirtelen jelentkező óriási igények. Nagyon sokszor kapunk olyan e-
maileket, hogy holnap szállítsunk le 3 ezer hízott bikát, mondjuk, Egyiptomba. 
Honnan vegyünk 3 ezer hízott bikát két nap alatt Egyiptomba? 

Egyedi magyar minőség. Beszéltünk itt az egyedi magyar minőségről, 
beszéltünk az árról, azért arról se feledkezzünk meg, hogy az egyedi magyar 
minőséget milyen mennyiségben tudjuk előállítni. A bornál is előjött ez a 
kérdés, de ugyanígy a többi magyar terméknél is. Viszonylag kis 
mennyiségben tudjuk ezeket előállítani, akkor olyan piacokat célozzunk meg, 
amelyek ezeket felveszik. A másik az ár, nem mindegy, hogy milyen áron.  

Hungarikumok, őshonosok, tradicionális fajták. Itt csak annyit 
szeretnék elmondani, kérték a kollégáim, ezt feltétlenül mondjam el, hogy 
még nem hungarikumok az őshonos fajták, legalábbis a magyar szürkét és 
mangalicát kivéve, a többi nem az. Felhívnám a figyelmét a bizottságnak, hogy 
tegyünk azért közösen, hogy az értéktárból kerüljenek be a hungarikumok 
közé a tradicionális magyar állatfajták.  

A versenytársak, a kínálat és a verseny – nem fogom felolvasni az 
országokat – óriási, és abszolút nem kiegyenlített, hiszen sokkal nagyobb 
kínálattal rendelkeznek, az állatállományuk sokkal nagyobb, a 
tőkeellátottságuk sokkal nagyobb és a marketingben is sokkal profibbak. 
Tehát ebben, azt gondolom, hogy kell nekünk nagyon sokat fejlődnünk. 

A másik dolog Kína. Nagyon sokszor Kínától várjuk, hogy megold 
minden problémánkat, óriási piac, ha Kínában jár egy delegáció, akkor most 
minden egy csapásra megváltozik. A kínai delegációkkal nekünk az a 
tapasztalatunk – de biztos, hogy még több tapasztalat van a tisztelt 
képviselőknél –, hogyha az egész ország életét megnézzük, akkor három szóval 
jellemezhető: túl nagy, túl messze van és túl bonyolult. Ha csak lóból indulok 
ki, majdnem öt évet vett igénybe, hogy a lónál elérjük azt, hogy 
karanténállomást elfogadjanak a kínaiak, hogy Magyarországról három-négy 
ló évente kimenjen hozzájuk tenyészállatnak. Tehát ha minden ilyen nehéz és 
minden ilyen bonyolult, ráadásul egy olyan országban, ahol egy város 
ellátására elég Magyarország egész állatitermék-kibocsátása, akkor gondoljuk 
át, hogy van elég piac máshol, lehet, hogy inkább azokkal kellene foglalkozni. 
Ettől még természetesen nem azt mondtam, hogy nem fontos Kína, csak ezt is 
lássuk azért tisztán.  

Gazdag arab államok. Nagyon sok delegáció jött, Katar, Szaúd-Arábia, 
Emirátusok, én azt látom vagy legalábbis mi azt látjuk, hogy ők viszonylag 
egyoldalúan szeretnének befektetni Magyarországon, mi csináljunk meg 
mindent, egyfajta béresként, és aztán utána ők a profitot majd kiszivattyúzzák. 
Mi ezt nem szeretnénk. Tehát nagyon óvatosan kell ezekkel a megkeresésekkel 
bánni. 

Aztán: beszéljünk nyíltan, van itt egy nagy piaci szereplő 
Magyarországon, ez a Hunland, egy holland-magyar óriáscég, amely óriási 
túlsúlyban van a piacon, hiszen ha csak az árbevételét nézem, akkor az őt 
követő szereplő tizedannyi árbevétellel rendelkezik. Nem azt mondtam, hogy 
jó, nem azt mondtam, hogy rossz ez a helyzet, de azért ez is egy adottsága 
Magyarországnak. Tehát gondoljuk át, jó-e az, hogy egy kézben ekkora piaci 
potenciál van Magyarországon. Vagy ha ez jó, akkor azt meg használjuk ki 
esetleg még jobban. 

És tőszavakban, amiről beszéltem, még egyszer: önrendelkezésről ne 
feledkezzünk el az élelmiszer-előállításban, ugyanígy a tenyésztésben, őrizzük 
meg a szuverenitásunkat, erősítsük meg a tenyésztő szervezeti rendszert. 
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Hazai tenyészállatokra alapozva állítsuk elő az állati terméket, legalábbis 
próbáljuk meg. A belső piac, úgy gondoljuk, prioritást kell hogy élvezzen, az 
exportpiacok ezután jöjjenek. Nagyon nagy lehetőségeink vannak, de rengeteg 
problémával és kockázattal. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen ügyvezető igazgató úr előadását és 

tájékoztatását. 
Azért mi stratégiailag nem adtuk fel azt a szándékunkat, hogy még 

inkább szeretnénk az állattenyésztés súlyát a magyar mezőgazdaságban 
erősíteni, annak ellenére, hogy láttuk az európai statisztikát. Én először láttam 
egy ilyen legyűjtést, megmondom őszintén, tehát ez tényleg egy izgalmas 
kérdés volt, de ha jól néztem, az EU-átlag éppen 50-50 százaléknál volt, ha jól 
láttam a statisztikai adatot. (Dr. Wagenhoffer Zsombor bólint.) Akkor, azt 
mondom, hogy az EU-átlagot célozzuk meg, akkor az 50-50 százalékos 
egyensúlyi helyzet lenne. Nem kérdéses, hogy emögött egy rettentő nagy 
erőnek is kell lenni, hiszen itt foglalkoztatással szeretnénk, hogy bővüljön ez 
az állattenyésztés-súlynövekedés és a rá épülő feldolgozó ipar erőre kapásával. 
Itt most nem látszódott, de az előző előadásnál is kitűnt, hogy a feldolgozó 
ipar súlya jó lenne, hogyha megjelenne. A most megnyíló vidékfejlesztési 
támogatásokban is egy külön súly szerepel a feldolgozó iparnál. Tehát építsük 
fel szépen kockánként ezt a rendszert, és akkor mind a foglalkoztatás, mind 
pedig a feldolgozott termékek piacán egy nagyobb árbevétellel szeretnénk, 
hogyha a magyar termékek megjelennének a piacon.  

Ehhez, egyértelmű, hogy a szövetséget társként tekintjük a szakmai 
tudásával és azokkal az információival, amit lát a világtendenciákból, mert az 
se elhanyagolható, amit most ön mondott, hogy Kínával – hogy is fejezzem ki 
magam? – óvatosan, ne olyan nagy lendülettel. Állattenyésztési szempontról 
beszélek természetesen. Amúgy, tudom, mindenki Kínával szeretne üzletelni, 
már az egész világ, úgy értem, és ön épp arra mutatott itt rá, hogy az 
állatoknál ez egy kicsit érzékenyebb terület, óriási maga Kína, tehát van-e 
akkor tenyésztési vagy bármilyen alapunk, nem biztos, hogy mindig van, 
amekkorát igényelnének. A másik, hogy akkor hogyan is jutunk oda be. Ön 
tett egy megjegyzést az elismertetés, élelmiszerbiztonság és egyebek, amit én 
már több helyről visszahallottam, hogy rendkívül körülményes elismertetni 
magunkat egyáltalán, hogy exportlehetőséget kapjunk. És lehet hogy 
amekkora erőt áldozunk Kína felfedezésére, itt a sokkal közelebbi országok, 
FÁK-országok, kaukázusi országok, arab országoknál ezt lehet hogy kisebb 
energiával is meg tudnánk tenni. Na, ehhez kérjük majd természetesen azokat 
a stratégiai szakmai észrevételeket, amit a szövetség tud adni.  

További észrevétel, kérdező a bizottság részéről? (Jelzésre:) 
Tanácskozási joggal jelen van elnök úr. Tessék! 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnök 

úrnak a hozzászólása, inkább mint kérdése az, ami kérdezésre ösztönzött, 
hiszen tetszett volt mondani – feltételezhetően a kormánypárt nevében –, 
hogy nem tettek le arról, hogy az állattartás helyzetét tartósan javítsák, és az 
állattartás részesedését a mezőgazdasági tevékenységeken, termelésen belül 
növeljék. Azért furcsa kérdés ez – és nagyon kérem, ne vegye provokatívnak a 
felvetést –, hogy mindaddig, amíg az államnak van termőföldje és oda tudja 
adni az állattartóknak és ezáltal tudja ösztönözni azt, hogy az állattartás 
erősödjön, addig van egy eszköz a kezében. Hogyha erről lemond, akkor 
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gyakorlatilag lemond arról az eszközről, amivel közvetlenül tud hatást 
gyakorolni. Ez nyilvánvalóan egy olyan kérdés, amiről jó lenne beszélni. Ha 
vannak ilyen közvetett céljai a kormánypártnak, hogy hathatósan segítséget 
nyújtsanak mondjuk az állattartás helyreállításában vagy az ágazati erősödése 
érdekében, akkor utána milyen eszközzel fog tudni boldogulni?  

A másik, ugyanilyen érdekes kérdés, hogy valamennyiünk számára 
ismert az, hogy nagyjából csak az elmúlt 10-20 évben a gyepterületek aránya 
hogyan változott az összes mezőgazdasági művelési ágban lévő területek 
arányához képest. Ez egy százezer vagy több százezer hektáros csökkenés, ami 
gyakorlatilag, ha a rendszerváltást nézzük, akkor 1,2 millió hektárról 700 ezer 
hektárig ment lefelé. Nem lehetséges, hogy mondjuk az olyan jellegű célokat, 
amelyekről az elnök úr beszélt, az élelmiszer-önrendelkezés kapcsán az 
élelmiszertermelő ágazatban a legnagyobb szerepe lehetne azoknak a 
hagyományos extenzív állattartási technológiáknak, amelyek az élettani 
hatásait tekintve egy magasabb élelmiszerértéket tudnak megvalósítani, lenne 
létjogosultsága, nem lehet az, hogy az ilyen jellegű, tehát a legelő és gyep 
művelési ágban lévő területeknek az újbóli erősödése hozzá tudna járulni 
ezekhez az állattenyésztési célokhoz? Mert ez nyilvánvalóan két olyan terület, 
amit a kormányzati célokkal meg lehet tenni, míg a tenyésztő szervezetek 
ebben közvetlenül nem tudnak semmit tenni, csak alkalmazkodni a politikai 
tényezőkhöz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Itt két olyan kérdés merül fel, amely nem 

közvetlenül az előadóhoz kapcsolódik, tartok tőle, és bár én hajlamos vagyok 
vitatkozni – lehet, hogy ezt már megtapasztalták –, de tisztázzuk: az a kérdés, 
hogy az állattenyésztőket kellene-e segíteni az állami termőföldekkel, és 
esetleg itt a kritika arról szólt, hogy a kormány szándéka egy eladás (Sallai R. 
Benedek: Így van!), és Sallai R. Benedek ezáltal veszélyeztetve látja az 
állattenyésztést. Megjegyzem: a bérleti rendszernél az állattenyésztők jelenleg 
is elég jó előnyt élveztek, és megjegyzem, hogy a tervezet szerint – de, 
mondom, erről ne nyissunk vitát, mert egyelőre nem ez a napirendje az 
ülésünknek –, a leendő tervezet szerint a földforgalmi törvényben jelzett 
módon lehet az elővásárlási jogokat gyakorolni, ott pedig az állattenyésztők 
igen-igen elöl vannak. Tehát rajta, én is azt mondom, hogy jussanak 
termőföldhöz, hogyha ebben a vásárlási lehetőségben majd ők szeretnének 
termőföldhöz jutni.  

A másik kérdés a gyepterület. Az EU épp az idéntől vezette be a 2014-
2020-as rendszerben, hogy egy adott országnál nem csökkenhet a gyepterület 
nagysága, csak növekedhet, pont ezen filozófia alapján, ami itt az 
állattenyésztést esetleg segítheti. Tehát innentől kezdve nem lehet más 
művelési ágba vonni innentől kezdve gyepterületet, úgyhogy ezzel, azt 
mondhatnám, egyetértünk.  

Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Véleményem szerint 

az állattenyésztés nem ideológiai kérdés, hanem gazdasági kérdés egy az 
egyben, tehát vagy megéri jószágot tartani, vagy nem, ha megéri jószágot 
tartani, akkor fognak tartani a gazdák, és növekedni fog, ha nem éri meg, 
akkor meg csökkenni fog, és nem fognak jószágot tartani a gazdák. Nem 
feltétlenül van ez összefüggésben magával a termőfölddel sem, hiszen ha a 
nyugat-európai országokat nézzük, ott majdnem hogy különválnak az 



 28

állattartók, illetve a növénytermesztők. Mondjuk ha azt nézzük, Dániában az 
állattartóknak nincs is gyakorlatilag termőföldjük, hanem ők azon a kis, egy-
két hektáros telepen próbálják a legtöbb hozzáadott értéket kihozni abból a 
telepből. Ez itt Magyarországon ment szerintem egy kicsit túlzottan félre. 
Tehát nem azt mondom, hogy hátrány, ha egy állattartónak van földterülete, 
ez inkább előny, de szerintem nem ez alapján kell megítélni, hogy mondjuk 
mennyire hatékony az állattenyésztés vagy sem.  

Én az elnök úrnak, Zsombornak szeretnék egy kérdést feltenni, 
összefüggésben a felvezető mondatommal, hogy akkor fognak majd jószággal 
foglalkozni, hogyha megéri. Itt nagyon fontos a piaci kérdés. Én azt gondolom, 
hogy igazából ebben vagyunk gyengék. Egyszer gyengék vagyunk a feldolgozói 
oldalon, hiszen az is egy piac, hiszen egy vágóhíd is megveszi magát a jószágot, 
illetve szerintem abban is gyengék vagyunk egy kicsit, hogy akár élőállatra, 
akár a feldolgozott készítményekre nincsenek meg a piacaink. Hogy látod, 
hogyan lehetne ebben előremenni? A Hunlandról volt szó, én azt gondolom, 
hogy összességében inkább korrektül végzi a munkáját, de az tény, hogy 
monopolhelyzetben van. De ha azt nézzük, a juhágazat is monopolhelyzetben 
van, ott meg egy-két olasz kereskedő dönti le, hogy Magyarországon mennyi a 
báránynak az ára. Sőt azt kell mondani, hogy a sertés is egy kötött pályán 
megy, mert ott meg a német kereskedők döntik el, hogy éppen mennyi az ára. 
Tehát mi mindig sodródunk ebben a dologban. Mondjuk a MÁSZ-nak lehetne 
egy olyan, mint régen volt, talán egy állami, ilyen külkereskedelmi cége, tehát 
nem azt mondom, hogy egy állami cég, de a MÁSZ-on belül van-e esetleg arra 
potenciál, hogy ott is valamiféle olyan piaci integráció legyen, tehát kifelé 
magának akár a húsmarha szempontjából vagy a sertés vagy a juh 
szempontjából, tehát hogy maga a szakma vagy a tartók vagy a tenyésztők 
fognának össze egy olyanfajta közös gondolkodásban, hogy piacbefolyásoló, 
mondjuk kereskedelmi tevékenységet végezzenek. Tehát kvázi ahogy a 
termelői csoportok is értékesítenek, magának a MÁSZ-nak is lenne egy ilyen 
értékesítő vonala, és szerintem ezzel is lehetne a MÁSZ-t valamilyen szinten 
segíteni vagy erősíteni. Ez csak most jött elő vízióként, hogy van-e erre 
mondjuk külföldi tapasztalat, vagy hogy látjuk, merre vagy hogyan, miképpen 
lehetne ebben indulni? Köszönöm szépen. …Volt még valami, csak azt 
elfelejtettem, ha eszembe jut, akkor majd még szót kérek.  

 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató (Magyar 

Állattenyésztők Szövetsége): Ez egy nagyon régi kérdés… 
 
ELNÖK: Egy pillanat, elnök úr! Kérdezem, hogy van-e még további 

kérdés. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor megadom a szót az elnök úrnak.  
 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató (Magyar 

Állattenyésztők Szövetsége): Köszönöm. Tehát egy nagyon régi kérdést 
feszegetett Horváth István, ez az, hogy a tenyésztő szervezetek hogy tudnak 
részt venni, ha mást nem, a tenyészállatok kereskedelmében. Azt látjuk – és 
akkor most jön a bezzeg Franciaország –, hogy Franciaországban például ez 
nagyon erős, tehát amikor tenyészállatot vásárol valaki, akkor a tenyésztő 
szervezettel tárgyal, nem a gazdával; a gazdánál bemutatják az állatot, és az 
árba a gazda nem szól bele, azt a tenyésztő szervezet vagy annak a 
marketingcsoportja végzi, és nagyon jól, tehát ez elég jól működik.  
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Nálunk ezt nagyon sokszor megpróbáltuk, de nem sikerült, mert a 
termelőink egy része valahogy úgy gondolja, hogy akkor elkezd saját zsebre 
dolgozni a szervezet – ez persze lehet a mi kritikánk is, hogy nem bíznak 
eléggé bennünk. Illetve a másik az, hogy én továbbra is visszatérek erre a piaci 
szereplőre, aki olyan mértékben van már erőfölényben, hogy nem is nagyon 
engedné ezt meg. Ha mi most elkezdenénk külön húsmarhával vagy akár 
tejelő marhával tenyészállatban, a Holstein-Fríz egyesület vagy a húsmarha-
egyesületek, amelyek nagyon picik, a néhány millió forintos költségvetésük 
egy 84 milliárdos árbevételű céghez képest semmi, szakemberük sincsen 
annyi, hogy megvegyék ahhoz, hogy ott legyen a piacon, és akkor ezeket tudja 
rendezni, innentől kezdve ez nagyon nehéz feladat. Egyébként én is egyetértek 
azzal, hogy kellene, jó lenne, amióta 10 éve ott vagyok a MÁSZ-ban, én ezt 
próbálom erőltetni, legalábbis noszogatni a kollégákat, hogy próbáljuk meg, 
közben egyre erősebb, egyre nagyobb az a piaci szereplő, akiről beszéltünk, és 
egyre kisebb esélyünk van arra, hogy bármit is tegyünk. Hiszen mondjuk 
Oroszországba vagy Kazahsztánba vagy Tadzsikisztánba, 5-6-7 ezer 
kilométerre elvinni állatokat, ezt megszervezni, állategészségügyi licenceket 
szerezni, s a többi, mi nem tudunk, ő viszont ezt nagyon könnyen megteszi. 
Akkor mondjuk, hogy működjünk együtt, végül is együttműködünk vele, ez 
tény, de egyelőre sajnos – bár nagyon jó a felvetés – nem sikerül. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Sallai R. Benedek 

jelzésére:) Igen, parancsolj, képviselő úr, Sallai R. Benedek! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nem politikai jellegű, 

hanem teljes mértékben szakmai lesz, amit mondok az elnök úrhoz 
kapcsolódva. Azt mondja a magyar állattenyésztési gyakorlat, hogy amit én 
folytatok, az nem állattenyésztés, hanem állatkert, juhok, marhák, lovak, 
kecskék vannak egyre nagyobb számban a birtokomban, és évről évre 
szembesülünk azzal, hogy a különböző tenyésztési tevékenységek 
nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív feladatok teljes mértékben 
mindenféle logika nélkül, teljesen eltérően valósulnak meg a gyakorlatban. A 
lóútlevelekkel hogy kell küszködnünk, gyakorlatilag a marháknak a 
nyilvántartásával úgy kell könyörögni az állatorvosokat, fél éveket várunk, a 
juhoknál a tenyésztő szervezettel szenvedünk, és mióta gyakorlatilag a 
területalapú támogatást átalakították, azóta ez nagyon sok nehézséget okoz, és 
nagyon sok állattartó gazdálkodó jelentkezett azzal, hogy gyakorlatilag nem 
tudják az állattartási tevékenységük után a támogatást igénybe venni, azért, 
mert a nyilvántartási, adminisztratív feladatokban nagyon nehéz ezt a 
naprakész adminisztrációt elvégezni.  

Nincs esetleg a tenyésztő szervezeteknek, illetve önöknek, akik 
összefogják ezeket, olyan törekvése, hogy valami egységesebb 
állatnyilvántartó rendszerben gondolkozzanak akár online felületen, akár a 
teljes egységesítés útján, hogy nyilván lehessen tartani? Mert ez, azt 
gondolom, nagyon sok helyen jelent adminisztratív terheket, hogy eltérő 
gyakorlat, eltérő emberek, teljesen mások a tenyésztő szervezeteknek a 
képviselői, máshonnan jönnek és más megvalósítási gyakorlattal kezelik, 
pedig most, főleg a mostani közös agrárpolitika esetén, ameddig a mostani 
szabályozás érvényben lesz, ennek jócskán lehet kedvező hatása az 
állattartókra, ha ezt jobban igénybe tudják venni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Egy rövid kérdésem lenne, amire, azt hiszem, ez az alkalom 
nem is alkalmas, hogy választ kapjak, tehát teljesen tisztában vagyok a 
történettel: mi lesz a szarvasmarha, a tejelő tehenészetek jövője? Köszönöm. 
(Sallai R. Benedek: A mezőhegyesit tudjuk.)  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Eszembe jutott, hogy mit szerettem volna kérdezni. Ez valószínűleg az én 
tárgyi tudásomnak a hiányosságát is felveti, de gyakorló állattartóként több 
kollégával, akik hasonlóan húsmarhával foglalkoznak, amikor egyeztetünk 
vagy beszélünk – csak ezt még nem vittem végig a rendszeren belül –, 
felmerült sokszor az a probléma, hogy van sok olyan legelőtulajdonos, akinek 
semmilyen állata nincsen, és felveszi a földalapú támogatásokat állattartási 
kötelezettség nélkül, és – idézőjelben – vagy még valamennyi bérleti díjért 
engedi oda legeltetni a jószágot azt az állattartót, vagy tényleg mindig csak 
egy-egy évre köt megállapodást, hogy na, most akkor megengedem, hogy te 
legeltess az én földemen. De igazából a legelő meg kaszáló azért van, hogy az 
állattenyésztőket erősítsük, és én úgy tudom, hogy jó pár országban legelőkről, 
illetve kaszálókról való földalapú támogatásnak feltétele az, hogy tulajdonosa 
legyen az állattartó, ha a támogatást föl akarja venni. Ha nem akarja fölvenni 
a támogatást, akkor nem kell annak lenni. Van-e valami kitekintése a MÁSZ-
nak, hogy esetleg a MÁSZ a tagjai között észlelt-e akár a juhágazatban vagy a 
marhaágazatban ezt a fajta problémát? Magamnak adva feladatot ennek meg 
utána fogok nézni, hogy esetleg ebben lehet-e valamilyen módosítás, mert azt 
gondolom, hogy ez nem igazságos, hogy fölveszik nettóban teljes értékben a 
támogatást, az állattartó meg örül, ha adott esetben legelőhöz tud jutni.  

 
ELNÖK: Megadom a szót akkor ügyvezető igazgató úrnak.  
 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató (Magyar 

Állattenyésztők Szövetsége): Köszönöm szépen. A nyilvántartási 
rendszerekkel kapcsolatban volt egy kérdés. Szerintem, elsősorban intézményi 
kérdés, állami adminisztráció, Nébih. Természetesen most nem akarom 
lepasszolni az egészet, sőt itt érte kritika a juhszövetséget is, ahogy hallottam, 
de azért azt látni kell, hogy nekünk az eszközeink végesek ebben az 
állatnyilvántartásban.  

Egységes állatnyilvántartás. A világon sehol nincs olyan, hogy marha, 
juh, sertés, csincsilla meg tudom, milyen állatok, egységes rendszerben, 
viszont azért vannak jó rendszerek, amiket persze meg kell célozni. 

Szarvasmarhában… Én úgy gondolom, sokat szidjuk persze az ENAR-
rendszert, de egy nagyon jó rendszer, legalábbis összehasonlítva a megint csak 
sokat emlegetett nyugati versenytársakhoz képest. Szerintem, nem rosszabb a 
magyar ENAR-rendszer szarvasmarhában. Sertésben most egy fejlesztés 
folyik, reméljük, hogy fölzárkóznak oda. Juhnál is azért ilyen jelölés, 
nyilvántartás nagy juhtartó országokban nincs, mint Magyarországon ennyire 
egy kézben, aztán hogy az most lehetne jobb, nem vitatkozom senkivel, hiszen 
ez így van, mi is így gondoljuk. De mondhatnám a „bezzeg” Görögországot, 
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ahol azt sem tudják, hogy hány birka van, nincs ilyen nyilvántartás. Vagy akár 
Dél-Franciaországot is mondhatom, amely nagy juhtartó, vagy 
Spanyolországot. Tehát a nyilvántartási rendszer elsősorban adminisztratív 
kérdés, ami állami, közigazgatási kérdés. A tenyésztésszervezésben annyit 
tudunk ebben segíteni, hogyha a tenyésztő szervezetek a jogosítványokat 
megkapják, akkor ebben nagyobb szerepet tudnak vállalni, meg ha kapnak 
ehhez vagy a gazdáktól – és nem hiszem, hogy a gazdákat kellene terhelni – 
vagy valahonnan forrást ehhez. Mert ez elég nagy pénzeket igényel, a 
nyilvántartási rendszerek fönntartása, kiépítése. 

Másik kérdés, hogy mi lesz a tejelő tehenészetek jövője. A biztos az csak 
a múlt, a jelen nagyon bizonytalan, a jövő meg teljesen bizonytalan. És ez 
nemcsak erre vonatkozik, hanem nagyon sok mindenre. Én ennek ellenére az 
optimistább emberek közé tartozom, én azt gondolom, hogyha megint csak 
Magyarországot nézném, akkor azt mondom, hogy ez katasztrófa, ami van, 
viszont, ha megnézem, a német, francia példákat vagy akár a belga példát – és 
itt a brüsszeli tüntetés kapcsán sok gazdával tudtunk beszélni –, akkor azt 
látjuk, hogy azért annyira nem rossz a helyzet és van remény. Én nagyon 
bízom benne, hogy Magyarország és a magyar tejtermelő ágazat, többek 
között azokkal a támogatásokkal, amiket most megkap, mert azért ezt is 
szögezzük le, függetlenül attól, hogy mindent lehet még növelni meg fokozni, 
de ez egy nagyon jelentős segítség, amit támogatásként a tejtermelők kapnak 
Magyarországon. Én bízom abban, hogy kisebb lesz a veszteség, mint amit 
sokan hisznek, de nagyon nehéz időszakon vagyunk túl és még legalább egy év 
nagyon nehéz lesz.  

Egy évet nem szabad nézni. Nálam tapasztaltabb kollégák vannak 
velem szemben az állattenyésztésben, tehát ha az elmúlt négy-öt évet nézem a 
tejtermelésben, akkor látom, hogy azért voltak itt jobb évek, és én bízom 
abban, és nem létezik az, hogy a globális kereslet, ami azért látszik, hogy 
folyamatosan növekszik, persze most éppen a kínai és indiai problémák meg 
ezek a háborús helyzetek, amelyekről beszéltem, ezt jelentősen befolyásolják 
és akkor gondolhatunk az orosz-ukrán háborúra is, de összességében a 
tejtermelés, szerintem, jobb helyzetben lesz, és a magyar tejtermelő gazdák, 
szerintem, nem fognak akkora veszteségeket elszenvedni, mint azt sokan 
vizionálják. Persze ez most nem azt jelenti, hogy én most nagyon optimista 
vagyok, ez egy nagyon nehéz időszak, de én bízom a kollégáimban és a 
termelőkben. Már egypár válságot átélt a magyar ágazat és van egy-két olyan 
komparatív előnyünk, amit, ha okosan kihasználunk, akkor… – nem merem 
kimondani, hogy győztese lesz a magyar tejágazat, mert ezt már a sajtó 
párszor elsütötte, hogy ilyet ne mondjunk és nem is akarok, de szerintem, 
nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire sokan mondják, ettől még 
komoly a probléma. 

Horváth István, legelőtulajdonos. Ezt nem tudom, István, én sem, hogy 
ott hogy van. Azt tudom, hogy a gyepre alapozott állattartást gyep nélkül, 
terület nélkül Dániában sem meg Franciaországban sem lehet jövedelmezően 
csinálni. A sertést és baromfit lehet, ennek még franciául a neve is az, hogy 
talajtól elrugaszkodott ágazat, tehát talaj nélküli vagy föld nélküli ágazatok, de 
egy tejtermelő tehenészetet már nagyon nehéz, egy húsmarhaágazatot meg 
egy juhágazatot abszolút nem lehet gyep, terület nélkül vagy vásárolt vagy 
bérelt… – bérelt gyepterületen lehet, de gyepterület nélkül művelni. 
Köszönöm.  
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem ez volt a 
kérdésem.  

 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató (Magyar 

Állattenyésztők Szövetsége): A tulajdonos kaphat-e támogatást? 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen.  
 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR ügyvezető igazgató (Magyar 

Állattenyésztők Szövetsége): Ezt nem tudom.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Jó, 

utánanézünk.  

Lipcsey György (Magyar Turizmus Zrt.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szólítom és köszöntöm Lipcsey 
Györgyöt, házigazdánkat, a Magyar Turizmus Zrt. agrármarketing 
vezérigazgató-helyettesét. Köszönjük szépen, hogy befogadott bennünket, 
hogy helyet biztosított itt az OMÉK-on. Mint ahogy említettem az 
állófogadásnál is egy szóval, még nem tudjuk azt mondani, hogy már 
meghonosodott ez a gyakorlatunk, de ameddig én bizottsági elnök leszek és 
még közben az OMÉK is megrendezésre kerül – kétévente kerül 
megrendezésre –, addig én szeretném ösztönözni bizottsági tagjainkat, hogy 
szánjunk rá időt, hogy itt az OMÉK területén tartsuk mindig meg a bizottsági 
ülésünket. Tehát esetlegesen majd 2017-ben is újra ellátogatunk ide.  

Vezérigazgató-helyettes urat pedig arra kérnénk, itt mind a két előadó 
beszélt arról, hogy a marketing, mit árulunk, mit adunk el, kiknek, hogyan, 
ebben milyen segítséget tud nyújtani nekünk, illetve hogyan látja ő a magyar 
agrárágazat, mezőgazdaság piaci pozícióit, megjelenési lehetőségeit. Öné a 
szó.  

 
LIPCSEY GYÖRGY agrármarketing vezérigazgató-helyettes (Magyar 

Turizmus Zrt.): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok 
és Meghívottak, akikkel napi kapcsolatban vagyunk egyébként az OMÉK 
kapcsán is! Először is, szeretném megköszönni a meghívást, megtiszteltetés, 
hogy itt lehetek és elmondhatom azt, hogy egyrészt milyen tevékenységeket 
végeztünk el ebben az évben és mik a rövid és középtávú terveink a jövőre 
vonatkozóan, hiszen, úgy gondolom, hogy itt a mezőgazdaságnak és az 
élelmiszer-gazdaságnak a promóciós tevékenység, illetve az egyéb 
marketingkommunikációs munka mindenképpen hasznos tud lenne, ha azt 
megfelelően végezzünk, szeretnénk megfelelően végezni. És remélem, hogy a 
kiállítás megtekintésére is lesz idejük még a mai nap is, illetve az 
elkövetkezendő napokban, de majd még a végén pár szóban egy-két ötletet 
adok, hogy milyen újabb és színes programokkal készültünk. 

Mindenképpen azzal szeretném kezdeni, hogy az egyik albizottsági 
ülésen már az idei tevékenységünkről beszámoltam, de mindenképpen fontos, 
hogy a jelen ülésen is röviden felvázoljam, hogy a tevékenységünk két 
területre bontható, a külpiaci tevékenységünkre és a belpiaci 
tevékenységünkre. Alapvetően a külpiaci tevékenységet az határozza meg, 
hogy a mezőgazdasági és élelmiszergazdasági termékeknek, termékköröknek a 
népszerűsítését, piacra jutását segítsük elő, illetve a termelőknek a piacra 
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jutását segítsük, és ennek érdekében a külpiaci munkánkat alapvetően a 
külföldi kiállításokon és vásárokon való magyarországi részvétel határozza 
meg, tehát ez a zöme a külföldi tevékenységünknek. Ide, ezekre a kiállításokra 
általában egy központi Magyarország-standdal készülünk, illetve vannak 
olyan kiállítások, mint például a következő, az Anuga Kölnben, amely a világ 
egyik legnagyobb élelmiszeripari kiállítása, ahol már tematikus pavilonokban 
is megjelenünk, tehát ez is váltás egy kicsit a múlthoz képest, hogy nemcsak 
ilyen általános élelmiszerstanddal készülünk, hanem mondjuk például a 
fagyasztott termékek pavilonjában, de még három-négy másik pavilonban 
külön is megjelenünk. A külpiaci tevékenységünket tehát ez jellemzi.  

A belpiaci tevékenységnél meghatározó elem a belföldi fogyasztást 
ösztönző tevékenységünk, ami különböző marketingkommunikációs 
kampányokból áll alapvetően. Ezt a tevékenységet hagyományos 
marketingeszközökkel látjuk el alapvetően, a kóstoltatástól egészen a 
reklámspotokig terjed a spektrum, amivel dolgozunk. Az ez évi munkánkat is 
ez jellemezte.  

Több olyan partnerszervezettel is együtt dolgozunk az idei évtől kezdve, 
amelyekkel talán az elmúlt évben annyira nem volt szoros a kapcsolat, ez is 
volt az első olyan feladat, amelyet én mindenképpen fontosnak tartottam, 
mióta a tavalyi év augusztusától elkezdtem ezt a tevékenységet, és az első 
helyre soroltam a feladataim között azt, hogy a szakmai szervezetekkel egy 
olyan szoros és folyamatos kapcsolatot, kapcsolattartást építsünk ki, ami 
alapvetően megalapozza a munkánkat. A későbbiekben majd még rátérek 
arra, hogy ez miért fontos nekünk.  

A tevékenységünk vagy a tervezett tevékenységünk témájában 
mindenképpen azt szeretném először megemlíteni, hogy az OMÉK alatt, a 
holnapi napon, csütörtökön, 10 órakor lesz a közösségi agrármarketing kódex 
konferencia és ennek a közösség agrármarketing kódexnek az aláírása, már 
28 szakmai szervezet jelezte már rajtunk kívül az aláírási szándékát. Ez a 
közösségi agrármarketing kódex az agrármarketing tevékenységnek az alapjait 
fekteti le, hiszen azt tapasztaltam az elmúlt év során, hogy nagyon sok 
szakmai szervezet nagyon hasznos munkát végez, de sokszor nem 
összehangoltan és nem előre megtervezve, közösen ezeket a tevékenységeket, 
és ez néha nem abba az irányba hat, vagy általában nem abba az irányba hat, 
hogy minél erősebb legyen a magyar élelmiszerek promóciója mind belföldön, 
mind külföldön. Ez egy örömteli esemény, nagy tisztelettel hívom önöket is, 
hogy ha idejük engedi, akkor vegyenek részt ezen, és hallgassák meg majd ott 
az előadásokat, nagyon hasznos témák lesznek a reklámetikától kezdődően 
egészen a különböző jövőbeni promóciós tevékenységek, feladatok 
megosztásáig. Ez a közösségi agrármarketing kódex egy alap, amely egy 
önkéntes szabálygyűjtemény, tehát az aláírók önmagukra nézve egy ilyen 
szabálygyűjteménynek gondolják, amelyet ők betartanak a tevékenységük 
során, tehát e mentén végzik az agrármarketing feladataikat.  

Az agrármarketing célelőirányzat, amely a központi költségvetési 
törvényben van benne, tartalmazza a mi működési és szakmai feladatainkat. 
Ez az agrármarketing célelőirányzat a jövő évre is elfogadásra került 
846,9 millió forint mértékben, ez az összköltségvetésünk, ebből kell mind a 
külföldi, mind a belföldi tevékenységünket és működésünket minél 
hatékonyabban megoldani, megvalósítani.  

A jelenlegi munka kapcsán még kitérnék arra a nagyon fontos 
tevékenységre, aminek október 1-jén lesz a következő ülése, elkészült az 
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élelmiszeripar-fejlesztési stratégia, annak a végrehajtásán dolgozik egy 
tárcaközi bizottság több minisztérium részvételével, és ebben is az egyik 
fejezet szinte csak az élelmiszerek promóciójáról szól, ez az 5. fejezet, és a 
Keresett magyar élelmiszerek fejezetcímet viseli. Ebben is meghatározó 
tevékenységet kívánunk ellátni, illetve a feladatok végrehajtásában kívánunk 
közreműködni.  

Az említett agrármarketing célelőirányzaton kívül különböző 
célfeladatokat is ellátunk az agrármarketing területen, ez az idei évben a 
sertéságazat helyzetét javító intézkedések keretén belül sertésmarketing 
promóciós tevékenység volt, illetve a tejmarketing terén is komoly belföldi 
fogyasztásösztönző kampányokat folytattunk, illetőleg folytatunk le, az egyik 
éppen most van folyamatban, de az Iskolagyümölcs-programhoz kapcsolódó 
kommunikációs tevékenységben is részt veszünk.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy mi egy jó értelemben vett végrehajtó 
szervezet vagyunk, és itt térnék rá arra, hogy ezek a tervezett tevékenységek, 
illetve ahogy a tevékenységeinket ellátjuk, az mindenképpen arra alapult már 
ebben az évben is, és a jövőben is úgy tervezzük, hogy a szakmai 
szervezetekkel együttműködve, tehát a szakmai szervezetektől várjuk azokat 
az inputokat, amelyeket nekünk jó értelemben véve végre kell hajtani mind 
külpiaci, mind belpiaci munkában. Tehát nem mi szeretnénk az egyes 
termékkörökre, termékpályákra vonatkozóan felhozni vagy meghatározni azt, 
hogy melyek azok a területek, ahol promóciós tevékenységgel be lehet és be 
kell avatkozni, hanem ezt a szakmai szervezeteknek a tanácsadása és a 
folyamatos kapcsolattartással kívánjuk beépíteni a mi végrehajtó munkánkba. 
Ez a marketingkommunikációs tevékenység alapvetően erre vonatkozik, amit 
mi végzünk, az agrármarketing, tehát mi nem az agrárszakmai alapokat 
szeretnénk meghatározni, ezt mindig hangsúlyozom minden egyes 
szervezetnél, amikor tárgyalunk vagy éppen valamilyen promóciós 
tevékenységet készítünk elő.  

Ezért is nagyon fontos a közösségi agrármarketing kódex is, illetve ez a 
szakmai szervezetekkel történő jó kapcsolattartás is, hiszen a jövő évtől, 2016. 
január 1-jétől lép életbe egy új EK-rendelet, illetve a rendelet már életbe 
lépett, de annak a végrehajtási rendelete, amely a közösségi agrármarketing 
promóciós tevékenységeket finanszírozza majd. Ez az EK-rendelet egy 
megújuláson esett át, amely az elmúlt években alacsonyabb támogatási 
intenzitással és nem olyan nagy éves keretösszeggel támogatta a külpiaci – 
most az EU-ra értem a „külpiaci”-t – és a belpiaci promóciós munkát, azonban 
a jövő évtől kezdődően a támogatásintenzitás itt már 80-85 százalékra is 
felléphet, és az éves keretösszeg, amelyet az EU 2019-ig tervez feltölteni, az 
200 millió euró az eddigi 60-nal szemben. Tehát egy olyan lehetőség van, úgy 
gondolom, a szakmai szervezetek előtt és előttünk is mint ebben közreműködő 
szervezet előtt, hogy ha az agrármarketing kódex alapján kidolgozott közös 
marketingprogramjainkat, amelyekkel 2016-18-ra lehet mondjuk nagyjából 
előre készülni, ezeket közösen ki tudjuk alakítani ennek az évnek a végén, 
akkor a jövő évtől kezdődően már olyan komoly, összehangolt promóciós 
tevékenységet tudunk megvalósítani, hangsúlyozom: majd’ mindegyik 
termékpályára, termékkörre vonatkozóan, amely hatásos tud lenni főleg a 
külpiaci tevékenységben.  

Általános értelemben ennyit szántam elmondani a munkánkról, a 
feltett kérdésekre természetesen próbálok majd minél kimerítőbb, részletes 
válaszokat adni. Annyit mindenképpen szeretnék megjegyezni, hogy a mi 
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tevékenységünk egy ráépülő tevékenység, ami az állattenyésztéstől kezdődően 
egészen a feldolgozott élelmiszerek promóciójáig értendő, tehát mi egy 
végrehajtó szervként egy olyan hozzáadott értéket tudunk odatenni a 
megtermelt és előállított élelmiszerek mellé, ami nagyon fontos, viszont mi azt 
akkor tudjuk igazából megtenni, hogyha van mit – és ez is egy komoly feladat. 
Úgy gondolom, ez Magyarország előtt áll, és úgy gondolom, az élelmiszer-
feldolgozó ipar támogatásrendszere most talán úgy alakul, az látható, hogy 
minél több feldolgozott magyar élelmiszer kerülhet ki a piacra. És ha ezek az 
újonnan előkerülő vagy előállított élelmiszerek a piacra szeretnének jutni, 
akkor természetesen a mi munkánk eredményeképpen ez remélhetőleg minél 
zökkenőmentesebben fog megtörténni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen vezérigazgató-helyettes úrnak. A bizottsági 

tagoknak teszek említést arról, hogy Lipcsey György úr meghívott vendége 
volt a Szőlő-bor-pálinka albizottság ülésének ugyancsak e témakörben, tehát 
ha még további részleteket szeretnének megtudni, az ott elkészült szószerinti 
jegyzőkönyv anyaga természetesen a bizottság honlapján megtalálható.  

Kérdezem a bizottsági tagokat, kérdés, vélekedés, észrevétel van-e. 
(Nem érkezik jelzés.) Nincs, kimerítő volt az előadás. (Jelzésre:) Lipcsey úr! 

 
LIPCSEY GYÖRGY agrármarketing vezérigazgató-helyettes (Magyar 

Turizmus Zrt.): Gyorsan reagáltam a „nincs”-re. Nem azért, mert el akarok 
rohanni, csak mindenképpen szeretném még egy zárszó erejéig megragadni az 
alkalmat, hogy az idei OMÉK, igaz, hogy még nem vagyunk túl rajta, sőt most 
jön a java, de egyrészt szeretném a szakmai szervezeteknek megköszönni a 
közreműködést, hiszen a kiállítók nélkül nincs egy OMÉK természetesen, és 
mindenképpen szeretném azt megjegyezni, hogy ennyi kiállító még nem volt 
az OMÉK-ok történetében, 950-nél járunk, tegnap még négy kiállítói 
jelentkezési lapot aláírtam, így lett 950 kiállító. Csak azért nem értünk el 
magasabb számot, mert egyszerűen már nincsen több hely, amit el tudunk 
adni. De a mezőgazdaságigép-kiállításon is látható, hogy eléggé zsufi, meg a 
többi területen is. És ennyi iskolás sem volt még. Nagyon fontos a 
tevékenységünknek a szemléletformáló részénél, hogy ennyi iskolás sem volt 
soha, mint amennyi eddig bejelentkezett, 14 500-an vannak eddig, akik 
iskoláscsoportként jönnek. 426 iskolás csoport jelentkezett be eddig, és 
szemmel látható jönnek is. Sőt óvodások is, ahogy elnéztem, a mai napon.  

Azt is el lehet mondani – szakmai napnak nevezzük ezeket a hétköznapi 
OMÉK-napokat –, hogy szakmai első napon még ennyi látogató nem volt. 

Tehát itt már részeredményekről be lehet számolni, de várjuk meg azért 
a vasárnapot, mert arról természetesen mi rövid összefoglalót fogunk küldeni 
mind a szakmai szervezeteknek, mind a bizottságnak is, hogy hogyan is 
alakult ez az idei OMÉK. 

És még egyszer biztatom önöket arra, hogy minél több élménnyel 
gazdagodjanak a kiállításon, és várom önöket szeretettel. 

 
ELNÖK: Reméljük, hogy úgy lesz, mint ahogy vidéken szokott lenni, 

hogy a falu népe kilátogat a vásárra. Most akkor egész Budapestre formálom 
rá a falu népét. De két évvel ezelőtt így történt, én úgy tudom, hogy igen nagy 
budapesti látogatottsága és városi látogatottsága volt, olyan családok és 
gyermekek, akik még talán élő állatot lehet hogy nem is láttak egész 
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életükben, itt láttak Budapest szívében, úgyhogy már csak ezért érdemes volt 
meglátogatni a vásárvárost. 

Hadd tegyek egy talán frissítőnek szánt gondolatot! Néhány évvel 
ezelőtt egy állattenyésztő barátom Szolnok megyéből mondta: alaphelyzetben 
szarvasmarha, sertés és ott a környezetében azért ennek a farmnak 
megtalálható mindenféle lábas jószág, azt se tudja, mennyi, de van 
mindenféle, csirkék, pulykák, gyöngytyúk, liba, kacsa, mert az ember azt úgy 
szereti, hogy azok is ott legyenek, és volt egy nagyon jó gondolata: szerződést 
kötött, meghívja a környékbeli kistelepülések iskolásait, hogy jöjjenek már, 
nézzék meg, hogy milyenek az állatok, mert lassan már falun se nagyon látják 
a felnövekvő gyermekek az állatokat. Amikor jöttek ezek a látogató iskolás 
csoportok, akkor elkezdte nekik sorolni, hogy itt hányféle állat van – ezek 
éppen másodikosok voltak –, és már hat-hetet felsorolt, és odament hozzá egy 
kisgyerek, és megkérdezte, hogy nagyon jó, hogy ennyiféle állatod van, de dínó 
is van? (Derültség.) Most ezt csak azért szeretném elmondani, hogy úgy nőtt 
fel a gyermek, hogy az, hogy szarvasmarha meg csirke meg pulyka meg dínó, 
ez neki teljesen egyféle dolog volt, mindet csak mesekönyvben meg 
rajzfilmeken látta, és most, hogy kijött, hogy megláthatta élőben, úgy 
gondolta, hogy rendben van, hogy ennyiféle, na de hol a dínó, én azzal is 
mindennap találkozom, tehát az az életem szerves része, hogy ilyen is van. 
Tehát hogy ennyire nem tudja a mai felnövekvő korosztály elkülöníteni a 
valóságot és az óidőket, ha szabad így fogalmaznom. Tehát erre, remélem, 
szintén egy jó példa, hogy ne itt keressük a dínókat, itt, a magyar valóságban. 

Nagyon szépen köszönöm még egyszer házigazdánknak. Köszönjük a 
vendéglátást is, itt oldalra kacsintva, és majd a bizottsági ülés végeztével 
invitálom a tagjainkat és segítő kollégáinkat is.  

Köszönöm szépen. Lezárnám a 3. napirendi pontot.  

Dr. Gyuricza Csaba elnök meghallgatása a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal tevékenységéről 

Elnöki bevezető 

A 4. napirendi pontra térnék rá: dr. Gyuricza Csaba elnök úr 
meghallgatása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről. Hadd 
köszöntsem elnök urat, vagyunk itt, most mondjuk, ketten Farkas Sándorral, 
akik néhány elnök úr tevékenységét láttuk, és azt becsültük benne – most 
többes számban mondom, bár nem egyeztettem Sándorral ezen 
gondolataimat, de egyébként ismerem Sándor véleményét is –, hogy az 
újonnan kinevezett elnöknek rendszerint reális gondolatai voltak arról, hogy 
mit kellene tenni, és aztán a munkája végeztével pedig néha azt kellett 
megállapítanunk, hogy nem nagyon sikerült az a reálisnak tűnő célkitűzés. 
Melyek voltak ezek? Én három-négy elnök gondolatát hadd idézzem ide az 
elmúlt időszakból: ügyfélbarát legyen; egyszerűsítsük a kommunikációt, hogy 
az érintett gazda is el tudja olvasni egy-egy határozat tartalmát, ne kelljen 
ügyvédhez fordulni, jobb esetben falugazdászhoz, hogy fordítsd már le 
magyarról magyarra; és még mondhatnék ilyeneket. És ezek annyira reális 
céloknak tűntek! Na persze, én tudom, hogy a mindenkori elnököt rendkívüli 
mértékben köti az európai uniós rendkívül szigorú jogszabály: elszámolási 
kötelezettség, jogtalan kifizetés elkerülése és minden egyéb ilyen, amely 
időnként nehézzé teszi azt az egyszerű szándékot, amit általában az elnökök 
meg szoktak fogalmazni. Úgyhogy azt kérdezném Gyuricza Csabától is, hogy 
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milyen szándékkal, lendülettel, elképzeléssel vállalta el az MVH vezetését, 
amellyel minden gazda kapcsolatban van, azok is, akik haragszanak az MVH-
ra; azok is, akik úgy mondják, hogy na, ez egy korrekt év volt, minden úgy 
történt, ahogy szerettem volna; azok is, akik fellebbeztek; azok is, akik nem 
kaptak válaszra a fellebbezésre, mert most átalakult a fellebbezés rendszere is; 
azok is, akiket elutasítottak, és azok is érintettek, akiknek sokszor befogadja a 
fellebbezés után az elbíráló hatóság az igényüket és ekkor az MVH teljesíti az 
addig elmaradt esetleges kifizetést.  

Megadom a szót elnök úrnak.  

Dr. Gyuricza Csaba (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal) tájékoztatója 

DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnök úr nem 
könnyítette meg a dolgomat a felvezetőjével, de nem is számítottam rá.  

Még nem találkoztam olyan ügyféllel, akit elutasítunk, aki azt mondta 
volna, hogy kérem szépen, igaza volt az MVH-nak és valóban az én hibámból 
történt meg az elutasítás. Tehát ilyen szempontból a küldetés lehetetlen, de 
azt gondolom, hogy most már több mint fél éve van új vezetés az MVH élén, 
március 1-je óta, tehát nemcsak arról beszélhetek, hogy mik a terveim, hanem 
konkrét eredményekről is be tudok számolni az elmúlt féléves időszak 
tekintetében, illetve el tudom azt mondani, hogy mit mondtam valóban az első 
napokban és abból mi az, ami konkrétan megvalósult. És járom az országot, 
szerencsére azt tapasztalom, érzékelem is, hogy ebből egyre több helyen már 
látnak és érzékelnek a gazdálkodók nagyon sok mindent. 

Az kétségtelen, és azt látom, hogy a parlamenti képviselők nem ahhoz a 
csoporthoz tartoznak, akik ebből bármit is érzékelnek, hiszen a képviselőt 
mindig a problémákkal keresik meg az ügyfelek. Tehát összességében azt 
mondhatom, hogy hibahatáron belül van a problémás esetek száma, de az 
biztos, hogy mindenkinek van minimum egy áttéten keresztül legalább egy-
két parlamenti képviselő ismerőse, államtitkár ismerőse és elmegy hozzá 
ezekkel a problémákkal oda. Tehát ők nyilván a problémás ügyeket látják, 
nem pedig azt, hogy több százezer ügyet megnyugtatóan sikerült lezárni. De 
azért bízom benne, hogy a tisztelt képviselő urak és itt nincsenek, de a hölgyek 
is, akik vannak, látják azokat a változásokat, amelyeket az elmúlt hónapokban 
végigvittünk. 

Én, amikor a hivatalba kerültem, illetve a hivatal vezetését átvettem, 
akkor nagyon világosan megfogalmaztam azt, hogy egy teljesen más 
szemléletű és mentalitású hivatalt szeretnék az elkövetkezendő időszakban 
vezetni. Én ezt bátorkodtam talán annyiban az elődeimtől eltérően valóban 
komolyan mondani, hogy tudvalevőleg szakember vagyok, szakemberként 
dolgoztam az elmúlt húsz évben is a mezőgazdaság területén, és arra kaptam 
felhatalmazást, hogy valóban egy átlátható, tisztességesen és becsületesen 
dolgozó hivatalt irányítsak, vezessek. Nem volt egyszerű ez a feladat, én ezzel 
tisztában voltam, hiszen az örökség borzasztó terhes volt, ennek a nyomasztó 
hatását még most is érzékeljük, akkor is, hogyha ez a jelenlegi vezetést 
semmilyen mértékben nem terheli, de pontosan ezek, az ilyen terhes múlt 
miatt volt fogalmaztam meg nagyon határozottan azt az elvárásomat, hogy 
mindenki részéről tiszta kezeket és bevarrt zsebeket szeretnék látni a 
hivatalban. Nem kevés emberről van szó, 1700-an dolgoznak ebben az óriási 
hivatalban. Nyilvánvalóan az elnök meg a közvetlen munkatársai nagyon 
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nehezen tudnak felelősséget vállalni azért, hogy mindenki, kivétel nélkül 
mindenki tisztességes és becsületes ember legyen, de törekedni kell rá, és 
azért azt gondolom, hogy a munkatársak legnagyobb része korábban is 
valóban tisztességesen és becsületesen dolgozott.  

Nagyon röviden azért szeretném vázolni azt, hogy melyek voltak a 
legfontosabb elképzeléseim, elképzeléseink, és melyek azok, amelyek ebből 
már meg is valósultak az elmúlt időszakban. Az egyik nagyon fontos dolog az, 
hogy a hivatalra kevésbé volt jellemző a szakmaiság, nemcsak az elmúlt 
időszakban, hanem azt megelőzően is, meg azt megelőzően is, talán sosem 
volt igazán jellemző a hivatalra a szakmaiság, nagyon bürokratikus hivatali 
rendszerként működött, tehát ha úgy tetszik, a gyakorlat világától 
elvonatkoztatva végezte a munkáját, és általában bebújt a hazai és az uniós 
jogszabályok, jogszabályi keretek mögé. Én ezen változtatni kívántam; 
annyiban nyilván nem, hogy nem jogászként is tisztában vagyok azzal, hogy a 
jogszabályok, a hazai és az európai uniós szabályok kötnek, de azzal is, hogy 
amennyiben olyan – hogy mondjam? –, a józan ésszel szembemenő, a valós 
élettől elrugaszkodott szabályok vannak, akkor azokban a korábbiakkal 
ellentétesen vagy ellenkező módon kezdeményező szerepet vállalunk adott 
esetben a jogszabályok megváltoztatására. Mi nem vagyunk 
jogszabályalkotók, de kapcsolatban állunk a jogalkotókkal, és a hazai 
jogszabályok módosításában kezdeményezők vagyunk. Csak az elmúlt fél 
évben legalább 35-40 olyan módosító javaslatot fogalmaztunk meg, 
rendeletmódosítást, törvénymódosítást, amellyel próbáljuk könnyebbé, 
ésszerűbbé tenni a támogatások, a támogatási kérelmek benyújtását és a 
támogatások lehívását – majd mindjárt mondok néhány konkrét példát is, 
amelyet ezzel kapcsolatban eredményként elértünk.  

Ez az év abban a tekintetben is különösen nehéz induló év, hogy le kell 
zárni az előző programozási időszak pályázatait, és el kell indítani egy teljesen 
új európai uniós költségvetési ciklust, a ’14-20-ast. Akár agrártámogatásban, 
akár vidékfejlesztési támogatásban teljesen átalakult a rendszer, ezt mindenki 
érzékelte az elmúlt időszakban a saját bőrén is. Nagyon nehéz volt az elmúlt 
fél év – most az agrártámogatásokról beszélek –, hiszen ez újdonság volt a 
hivatalnak, a kamarának, a döntéshozóknak, a kormányzatnak, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak, tehát minden szerepelőnek. Én 
itt azt tartottam nagyon fontosnak, hogy azt a fajta együttműködést, amely 
korábban nem volt jellemző a hivatal és az ágazati szervezetek, illetve a 
kormányzati szervek között, próbáljuk ne csak megyei, hanem országos 
szinten is erősíteni. Ezt a feladatot, úgy gondolom, sikerült elvégezni, nagyon 
jó kapcsolat alakult ki a legfontosabb partnerszervezetekkel akár ágazati 
szinten, ágazati szervezeti szinten, akár kormányzati szinten.  

Amit én nagyon fontosnak tartottam és nagy hiányosságnak tartottam, 
és ezt mindig el szoktam mondani, hogy abban a tekintetben szerencsés 
helyzetben éreztem magam – bár az első nap nem így léptem be a hivatalba –, 
hogy én soha az életben nem dolgoztam az államigazgatásban, és azt 
gondoltam, hogy ez hátrány lesz. Ma már sokkal inkább előnyként élem meg, 
egyszerűen azért, mert mentes vagyok azoktól a beidegződésektől, amelyekkel, 
látom, a kollégáim a sok-sok év vagy évtizedek alatt megfertőződtek, és ebből 
egyszerűen időnként nem tudnak kitörni. Ezt én nagyon fontosnak látom.  

A másik pedig az, hogy én magam is voltam ügyfél, tehát vezettem 
egyetemi tangazdaságot vagy 9 éven keresztül, és szembesültem azzal, hogy a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mennyire nem ügyfélbarát, 
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termelőbarát, gazdabarát – teljesen mindegy, miképpen fogalmazom meg – 
módon végzi a munkáját, tehát a másik oldalon is ültem vagy végeztem a 
munkámat, volt tapasztalatom ezen a területen is. Az egyik ilyen fontos dolog 
az volt, hogy az információhoz jutás szinte lehetetlen volt az MVH-val 
kapcsolatban, tehát ha valaki el akarta érni az MVH rendszerét, az 
ügyfélszolgálatot, az jobban tette, hogyha valamilyen más kihívást keresett, 
mert – valaki úgy fogalmazott, hogy a Holdra könnyebb volt eljutni – 
szerintem ebben az esetben is érvényes volt az, hogy könnyebb volt felmenni a 
Holdra, vagy felvenni a kapcsolatot a NASA-val, mert a hivatal rendszerét 
egyszerűen nem lehetett elérni. Átalakítottuk ezt a rendszert, decentralizálttá 
tettük, létrehoztuk a megyei ügyfélszolgálatokat. Számomra ez természetes, de 
korábban nem volt az, hogy mindenki abban a megyében, abból a megyéből 
kapja meg az információkat, ahonnan a hívás érkezik, ahol gazdálkodik. 
Korábban előfordult azt, hogy valaki mondjuk Zalaegerszegről telefonált az 
MVH-hoz, és mondjuk egy nyíregyházi kolléganő jelentkezett be hozzá – én 
ezt teljesen abszurdnak tartom –, hogyha sikerült egy hét után elérni. Ilyen 
módon nagyon rövid idő alatt a decentralizált rendszer kialakítását követően 
50 százalékról 85 százalék fölé emeltük az információs ügyfélszolgálat 
elérhetőségét, tehát azt mondhatom, hogy egy egyszerű átalakítással, egy 
viszonylag egyszerű átalakítással nagyon rövid idő alatt eljutottunk oda, hogy 
mindenki, aki az MVH rendszerét szeretné elérni, információhoz akar jutni – 
ebben az új rendszerben ezt különösen fontosnak tartom –, az ezt meg tudja 
tenni.  

A másik nagyon fontos dolog, hogy az ellenőrzések területén a hivatalt 
sokszor érte az a vád – sajnos én magam is azt tapasztaltam, hogy joggal –, 
hogy túlzottan szankcióorientáltak az ellenőrzések. Én ezt a munkatársaimmal 
együtt drasztikusan szerettem volna megváltoztatni, és véget akartam vetni 
ennek a gyakorlatnak. Ennek érdekében nagyon sok mindent megtettünk, 
olyan munkatársakat neveztünk ki, akik vállalták, hogy a törvényes kereteket 
ugyan betartva, de azért éreztetve azt, hogy a gazdálkodók segítése a célunk, a 
minél több támogatási forrás lehívása a célunk, nem pedig az, hogy a 
forrásokat visszavegyük, még egyszer mondom: azoktól a gazdáktól, azoktól a 
gazdálkodóktól, akik valóban tisztességesen és becsületesen akarják végezni a 
munkájukat, mert azért hozzá kell tenni, hogy gazdálkodói oldalon is vannak 
ám furcsa dolgok, szóval én a képviselő uraktól is kapok időnként olyan – 
hogy is mondjam csak? – támogató kéréseket a saját választókerületeket 
illetően, amelyeket megértek természetesen, hiszen ez feladatuk, de azért 
kiderül, hogy bizony hogyha azt egy picit még jobban megkaparásszuk, akkor 
a mögött még akár köztörvényes ügyeket is fel lehetne tárni. Tehát azért az 
ügyfelek sem mindig makulátlanok, nem is célunk az, hogy mindenkit a 
forráshoz jutáshoz segítsünk, nyilvánvalóan ki kell szűrnünk azokat, akik nem 
a szabályok betartásával akarják ezeket a forrásokat lehívni. Azt szeretném 
elérni, hogy azoknak, akik viszont tisztességesen végzik a munkájukat, nem 
kellene félniük az MVH-ellenőrtől, az MVH-ellenőröktől, akikkel alapvetően 
tartják a kapcsolatot, és a korábbi negatív hozzáállás miatt fordul az elő 
leginkább, hogy az MVH-val szemben kialakult egy viszonylag negatív 
hozzáállás.  

Ebben az évben az én tapasztalataim, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve visszajutnak, azt mutatják, hogy már sokat javult az ellenőrzésben a 
hozzáállás – nyilvánvalóan nem garantálom azt, hogy nem voltak problémák. 
Rengeteg ügyfél van, rengetegféle gazdálkodó van, nyilván nagyon sokféle 
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kommunikációs helyzettel találkoznak a munkatársaink is, de próbálunk 
mindent megtenni annak érdekében, hogy valóban zökkenőmentesen 
menjenek végbe az ellenőrzések. Ennek érdekében egyébként egyrészt 
növeltük az ellenőri létszámot, országosan sikerült 60 fővel növelnünk ezt a 
létszámot, másrészt pedig nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a 
különböző kommunikációs élethelyzetek kezelésére tréningen vegyenek részt 
a munkatársak, valamennyi kollégánk, aki az ellenőrzésben vesz részt, kapott 
is ilyen tréninget, vagy részt vett ilyen, a konfliktushelyzetek kialakulásának 
megelőzésére szolgáló kommunikációs tréningen.  

A másik nagyon fontos dolog, amit én korábban tapasztaltam, az volt, 
hogy az ügyintézési idő elképesztően hosszú volt időnként. Az elmúlt fél évben 
azoknál a pályázatoknál, amelyeket meghirdettünk, látványosan 
csökkentettük az ügyintézési határidőt. Igazából az a helyzet, hogy amikor ez 
megtörténik, akkor erre sajnos senki nem figyel oda, ez természetesnek tűnik, 
az tűnik fel, amikor nagyon hosszú ez az idő. Hogy erre konkrét példát is 
mondjak: kettő is volt, a kertészetigép- és a tanyabuszpályázatok, ahol 
gyakorlatilag néhány hét alatt lezavartuk az ellenőrzéseket, és eljutottunk a 
határozatok meghozataláig. Ezekért nem kapunk dicséretet nyilvánvalóan, de 
ha túl hosszú a bírálati idő, akkor viszont annál több kritikát kapunk. Ez így 
természetes, de azt gondolom, hogy itt azért sikerült megmutatnunk azt, hogy 
szervezett és összefogott munkával sikerül ezeket a határidőket lerövidíteni. 

Volt még egy nagyon fontos pályázat, a fiatal gazda program, ott az 
elmúlt napokban sikerült eredményt hirdetni, de ott, hozzá kell tennem – és 
nem mentegetőzni akarok –, rajtunk kívül álló okok miatt, és megint csak azt 
kell mondjam, hogy a pályázók érdekében csúsztunk egy kicsit, ugyanis 
rájöttünk arra, bár ez nem feltétlenül a mi feladatunk lenne, hogy nagyon 
sokan próbáltak hamis okmányokkal, papírokkal pályázni. Ezeket nekünk ki 
kellett szűrnünk, az összeset ki kellett szűrnünk, az összes magyarországi 
képzőhellyel, intézménnyel föl kellett vennünk a kapcsolatot, belföldi 
jogsegély keretében információt kellett szereznünk. Tehát azokat a pályázókat 
kiszűrtük, akik tisztességtelen úton próbáltak a forrásokhoz hozzájutni, sajnos 
nem kevesen voltak, voltak olyan pályázók, akik ugyanarra a telephelyre 
tizenhatan jelentkeztek be. Több százan voltak ezen a területen is érintettek, 
az ember azt gondolhatta volna, hogy valami újfajta kibucrendszer alakul ki 
esetleg az új fiatal gazdálkodóknál. Nem akarom elviccelni, de sajnos ezekre 
oda kell figyelnünk annak érdekében, hogy kiszűrjük azokat, akik nem 
becsületesen és tisztességes módon próbálnak a forrásokhoz hozzájutni, 
hiszen nagy volt a túljelentkezés, nyolcszoros-kilencszeres volt a 
túljelentkezés. Odafigyeltünk erre is, hogy csak azok kapják meg a támogatást, 
akik valóban fiatal gazdálkodóvá akarnak válni, hiszen tényleg egy nagyon 
fontos kérdésről van szó, hogy a jövő szempontjából ezt a kérdést tudjuk 
hatékonyan kezelni. Tehát ezért csúsztunk a fiatal gazda pályázattal az elmúlt 
időszakban.  

A másik fontos kérdés, amit én szintén szem előtt tartottam, az az, hogy 
a megyék és a központ viszonyán változtatni akartam. Nagyon sok hatáskört, 
amit korábban centralizáltak, Budapest-centrikussá tettek, ugyanakkor én azt 
láttam, azt láttuk, hogy hatékonyabb, gyorsabb, ha azt megyei szinten lehet 
kezelni, visszaadtunk ilyen hatásköröket a megyéknek. Ezt is megtettük az 
elmúlt időszakban. Persze itt is egy egészséges egyensúly kialakítására 
törekszünk, mert a megyék aztán erőre kaptak, látták, hogy egy megyepárti 
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elnök van az MVH élén és egyre többet akartak. De azért egy egészséges 
egyensúlyt talán itt is sikerül megteremteni.  

A másik az, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a problémákról 
személyesen tudjunk tájékozódni. Talán nem volt korábban gyakorlat az, hogy 
az MVH felső vezetése rendszeresen járta az országot és a helyszínen gyűjtött 
tapasztalatokat. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Én magam elhatároztam, 
hogy rövid időn belül minden megyébe el fogok látogatni. Ezt el is kezdtem, 
12-13 megyébe már eljutottam, már nem sok van hátra. Ez nagyon sok pozitív 
tapasztalatot jelent, mert ezeket a tapasztalatokat lehet a mindennapi 
gyakorlat során is kamatoztatni. 

A másik, ami nagyon fontos és problémás volt, a rengeteg beakadt ügy 
kezelése, töménytelen mennyiségű van az MVH-ban. Ezeket nem lehet megint 
egyik napról a másikra kezelni. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, amire 
elnök úr utalt a bevezetőben, hogy nagyon sok esetben nem az MVH feladata 
és hatásköre sajnos vagy nem sajnos ezeknek az ügyeknek a kezelése, hiszen 
például a másodfokú ügyek már elkerültek részben FM-hez, részben 
Miniszterelnökséghez, bár az MVH-nak róják fel nyilván itt is, ha ezek az 
ügyek nem mennek előre. De sajnos itt nagyon sok beragadt ügy van, amit a 
megfelelő kormányzati szervekkel nagyon jó együttműködésben kezelünk, de 
itt sokszor türelmet kell kérnünk. De például, felírtam magamnak két konkrét 
dolgot, az egyik az IKSZT: az integrált közösségi szolgáltató terekkel 
kapcsolatos beragadt pályázatokat rövid időn után, több százat kezeltünk, és 
sikerült megoldanunk, kifizetnünk, vagy ugyanilyenek voltak az 
élelmiszeripari beruházásokkal kapcsolatos pályázatok, szintén tömegével 
beragadt pályázatokat kezeltünk és fizettünk ki nagyon rövid időn belül még a 
nyár elején. Most ugyanez a küzdelmünk folyik az AKG-kkal, még az előző 
AKG-kkal, ott is vannak azért beragadt pénzek. Másodfokú ügyek vannak 
folyamatban, bírósági tárgyalások vannak folyamatban, és nagyon sok esetben 
sajnos, el kell hogy mondjam, az ügyfelek hanyagsága is az oka ennek, amit 
utólag mi már nem tudunk kezelni akkor sem, ha ezzel forrásvesztést kell 
elszenvednünk. 

Én azokból a módosító javaslatokból, amelyek jogszabály-
módosításokat jelentenek és érintenek, kettőt szeretnék kiemelni az elmúlt 
időszakból, bár volt nagyon sok. Sokszor kaptam kritikát menet közben is, 
mert hozzám jutott el, amikor az új agrártámogatási rendszer beindult, hogy 
sokszor változnak a szabályok. Ezt én magam is felvállaltam, hogy igen, 
amikor mi menet közben tudunk egyszerűsíteni, könnyíteni a beadás 
feltételein, akkor igenis fölvállaljuk azt, hogy kezdeményezzük a valóságtól 
elrugaszkodott vetőmagcímke – lehetne nagyon sokat sorolni, nem akarom 
most ezeket mondani – megváltoztatását. Ezeket valóban kezdeményeztük, és 
ahol lehetett, ezeket nagyon gyors rendeletmódosításokkal kezeltük, 
megoldottuk. 

Amit nagy eredménynek és nagy fegyverténynek tartok, az az, hogy az 
MVH kezdeményezte először az MVH-törvény módosítását, rögtön a hivatalba 
lépésemet követően, ami jogszerű földhasználat egyszerűsítésére vonatkozott. 
Ugye végül Font Sándor képviselő úr volt az, aki beterjesztette a parlament 
elé, és a parlament el is fogadta. Ez több tízezer gazdálkodón segít ettől az 
évtől kezdődően a jogszerű földhasználat leigazolásánál, hiszen a korábbiakkal 
ellentétben többféle dokumentumot is el tudunk fogadni – önmagában akár a 
tulajdoni lapot is – a jogszerű földhasználat igazolására. Aki gazdálkodott, az 
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tudja, hogy időnként szinte lehetetlen volt leigazolni a jogszerű 
földhasználatot, és a támogatáshoz hozzájutást nehezítette meg. 

A másik nagyon fontos kérdés a zöldítéshez kapcsolódik. Ott is több 
szabályt, rendeletet módosíttattunk már ebben az évben. Amit nagyon 
fontosnak tartok ebben a tekintetben, az az EFA-kompenzáció, a zöldítési 
rendelet módosítása, ami lehetővé teszi azon gazdálkodók számára, akik nem 
megfelelően nyújtották be a zöldítési keretszámokat, azt az 5 százalékot nem 
jól számolták, azoknak most, a benyújtási határidőt követően is van 
lehetőségük arra, hogy ezt módosítsák és ne essenek el a támogatástól, illetve 
ne részesüljenek majd a jövő évben különböző szankciókban. Nem ígérem azt, 
hogy az elkövetkezendő időszakban nem lesznek majd ilyen módosítások, 
minden olyan módosítást fogunk mi magunk támogatni, amivel a célunk az, 
hogy segítsük a forrásokhoz jutást és a gazdálkodók munkáját. 

Úgyhogy nagyon röviden én ennyit szerettem volna összefoglalásként 
mondani az elmúlt időszak munkájáról. Még egy nagyon fontos információ és 
aktualitás: október 16-ával ebben az évben is az új rendszerben is szeretnénk 
az agrártámogatásoknál előleget fizetni. Ez a jó szokásunk remélhetőleg idén 
is megmarad. Az a célunk, hogy a lehetőség szerint minél több jogcímben 
fizessünk előleget. Az új támogatási forma az egyszerűsített kistermelői 
támogatás, előleg nem lesz, de az a törekvésünk, hogy a teljes összeget még 
ebben az évben kifizessük. A SAPS-nál természetesen előleg lesz; azon 
dolgozunk, hogy ez a zöldítésnél is meglegyen. Kiemelten kezeljük a tejágazat 
szereplőit. Ott azért arra kell fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a 
tejtámogatáshoz hozzájussanak a gazdálkodók, feltétele, hogy a SAPS-
jogosultságuk is meglegyen. Én bízom benne, hogy kevés olyan problémával 
találkozunk, ahol emiatt nem tudunk támogatást fizetni. Az az 
agrárkormányzat célja, hogy ezeknél a termelőknél akár 70 százalékos előleget 
fizessünk ki, de dolgozunk azon – és ezt egyelőre feltételesen mondom, mert 
egyelőre tényleg dolgozunk rajta –, hogy hogyan tudjuk azt megoldani vagy 
meg tudjuk-e azt oldani, hogy más támogatásokból, illetve jogcímekből is 
próbáljuk elérni az 50 százalék fölötti előleg-kifizetés elindítását 2015. október 
16-ával. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, nemcsak a mostani, 
hanem az eddig megtörtént beszélgetésünk alapján úgy éreztem, hogy a 
realitás talaján áll elnök úr, amikor a célkitűzéseit megtette az MVH 
működésével kapcsolatosan, részben az átalakítással, részben a 
magatartásformájával, és bízom benne, hogy ez érződni fog a gazdálkodói, 
érintetti környezetben. Erre lesz alkalom, hogy ezt bizonyítsa az MVH, mert – 
ahogy említette is – a megnyíló új típusú földalapú támogatások már 
működőképességben ettől az évtől tesztelik az MVH-t, és a vidékfejlesztési 
államtitkár úr pedig bejelentette, hogy 1300 milliárd forint vidékfejlesztési 
pénzalap néhány hét múlva elkezdi támogatni a magyar ágazatot, nagyon sok 
jogcímen, ahogy hallhattuk. Úgyhogy itt szintén a puding próbája az evés, 
bízom benne, hogy ennek a kihívásnak is eleget tud tenni Magyarország egyik 
legnagyobb szervezettséget igénylő rendszere, és nyilvánvaló az a felelőssége, 
ami az EU-tól származik, mint akkreditált kifizetőhelyé. Nem babra megy a 
játék, mondhatnánk, hanem euróra vagy átváltva forintra, tehát észnél kell 
lenni, hogy ez a hivatal mindenben megfeleljen az EU-s és a magyar 
jogszabályoknak, valamint a gazdák igényeinek is. Ezzel együttesen kell ezt a 
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keskeny pallót majd végigjárnia a hivatalnak. Én bízom benne, hogy ezzel a 
mentalitással és szemlélettel, amit az elnök úr itt vázolt, ez sikerülni is fog. A 
magam részéről sok sikert és idegességmentes hétköznapi munkát kívánok 
hozzá, ha ilyet kívánhatok – bár mit kívánhatnék, ha nem egy ilyen, szinte 
lehetetlen állapotot.  

A bizottsági tagokat kérdezem. (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Szeretném megköszönni mindegyik előadónak a mai előadását, 
mindegyik nagyon hasznos volt, és úgy értékelem, hogy fontos volt, hogy itt a 
bizottság ezeket meghallgassa.  

Az MVH-ra rátérve én is kifejezetten afelé vinném el a zárszót, hogy 
bízom abban, hogy sikerül ezeket a célokat megvalósítani. Már ott tartottam 
az MVH-val kapcsolatban, hogy a legnépszerűbb közösségi portálon egy 
MVH-károsultak oldalt fogok létrehozni, hiszen annyi panasz érkezett be 
hozzánk, de természetesen az új vezetésnek megadjuk a lehetőséget, hogy 
bizonyítson, és minden segítségünket is felajánlom ehhez ezúton, hiszen a 
gazdálkodók érdeke az, hogy ezek a vállalt célok sikerüljenek, hiszen itt azért 
tényleg az ügyhátralékban, az ügyfélbarát hozzáállásban komoly elmaradások 
voltak, a korrupcióról nem is beszélve. De ahogy említettem, a felvázolt 
célokkal teljes mértékben egyet tudunk érteni, és sok erőt és egészséget 
kívánunk ennek a megvalósításához. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor ez azt jelenti, hogy sok sikert. Köszönjük szépen az 
elnök úrnak a jelenlétet és a beszámolót.  

Lezárom az ötödik napirendi pontot is.  

Egyebek 

Az egyebekben kérdezem, hogy van-e valakinek megjegyeznivalója. A 
titkárság részéről talán… (Jelzésre:) Magyar Zoltán, elnézést! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak egy 

kérdésem lenne az elnök úrhoz. Ha jól értelmezem, akkor a bizottságunk nem 
fogja tárgyalni az állami földek eladásával kapcsolatos kérdésköröket.  

 
ELNÖK: Melyik bizottság?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: A mi bizottságunk. 

Értem én, hogy kormányhatározat, csak mégis egy olyan fajsúlyú ügyről van 
szó, hogy szerintem megérne, ha nem is ezen az ülésen, de a következőkben 
egy napirendi pontot.  

 
ELNÖK: Kísérletet teszek rá, ahogy a jogszabályi környezet minden 

tekintetben megjelenik, hogy akkor ezt átbeszéljük. Ma még nincs miről 
beszélnünk. Egy határozati javaslat került aláírásra a miniszterelnök úr 
részéről, a technikai háttér jogszabályba öntése jelenleg is folyamatban van a 
minisztérium részéről. 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
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ELNÖK: Várhatóan október 13-án tartjuk a következő ülést, hacsak 
addig a parlament nem hoz fel olyan új napirendi pontot, amelyben nekünk 
szerepünk lenne. Egyelőre azt látjuk az ütemezés alapján, hogy október 13-án 
lesz a következő bizottsági ülés, az egy keddi nap lesz.  

Ha az egyebekben nincs további észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 
akkor ezt a napirendi pontot is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 33 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Molnár Emese és Podmaniczki Ildikó 


