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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató a Magyarországon előállított élelmiszerek belpiaci 

értékesítését segítő marketing eszközökről  
Meghívott előadó:  
Daróczi László, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója  
 

2. Tájékoztató az agrárfinanszírozás aktuális helyzetéről, a jövőbeni 
alternatív lehetőségekre való felkészülésről  
Meghívott előadó:  
Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért 
felelős államtitkára  
 

3. Tájékoztató a mezőgazdasági termelőket és beszállítókat, továbbá az 
élelmiszeripari termékeket előállítókat segítő piaci intézkedésekről, 
tervekről  
Meghívott előadók:   
Ledó Ferenc, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és 
Szakmaközi Szervezet elnöke  
Dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
ügyvezető igazgatója  
 

4. Tájékoztató az országos jégkármérséklő rendszer megvalósítására 
vonatkozó pályázatról  
Meghívott előadó:   
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke  

 
5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók  
 
Czerván György államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) 
Daróczi László ügyvezető igazgató (Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Kft.)  
Győrffy Balázs elnök (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)  
Ledó Ferenc elnök (Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet)  
Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató (Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait az idei II. félév első 
mezőgazdasági bizottsági ülésén! Köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik már megérkeztek az egyes 
napirendi pontokhoz, és a napirendi pontoknál külön köszöntöm majd őket, 
és köszöntöm természetesen a háttérszervező személyzetet, azokat, akik 
mindenben rendelkezésünkre álltak, hogy ma itt, a Kincsem Park területén 
tudjuk megtartani a kihelyezett bizottsági ülésünket. Ebben a tekintetben 
külön meg kell köszönnöm Daróczi László ügyvezető igazgató úrnak, hogy ezt 
lehetővé tette, az ő megszólítására és az ő szervezésében kerültünk ide a mai 
ülésnapra.  

Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy a hozzászólók az egyes 
napirendi pontoknál majd 20 perces időkeretet kapnak, és utána lesz 
lehetőség kérdés, észrevétel megtételére a bizottsági tagok részéről. 13 óráig 
tervezzük az ülést, 14 órára szeretnénk átérni az F pavilonba, a miniszter 
úrnak az OMÉK ünnepi megnyitására; aki teheti, azt kérem, tartson velünk. 
Akik gépkocsival érkeztek, egész napos parkolási lehetőséget kaptak elvileg itt, 
a Kincsem Park területén, tehát ők majd az esetleges vásárlátogatás után ide 
térjenek vissza a gépkocsihoz! 

Két évvel ezelőtt szeptemberben tartottunk itt kihelyezett bizottsági 
ülést, azért, mert két évvel ezelőtt volt az OMÉK. Remélem, hogy ezt minden 
két évben meg tudjuk ismételni, hogy egyrészt kicsalogassuk ide a bizottság 
tagjait, másrészt pedig nyilvánvalóan a bizottsági üléssel magunk is hangot 
adjunk az OMÉK-nek, ami a hazai agrárrendezvények legnagyobbja, ezt 
nyugodtan mondhatjuk.  

A napirendi pontok tekintetében tegnap még történt egy csere az 1. és a 
2. napirendi pont kapcsán. Daróczi László ügyvezető igazgató úr kérte, hogy 
az 1. napirendi pontban szerepelhessen, és így Czerván György államtitkár úr 
lesz majd az előadó a 2. napirendi pontnál. A többi napirendi pont elvileg 
változatlan. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a napirendi 
pontok tekintetében. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor kérdezem, 
hogy ki az, aki egyetért az így javasolt napirendi pontokkal. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk 
haladni.  

Tájékoztató a Magyarországon előállított élelmiszerek 
belpiaci értékesítését segítő marketing eszközökről 

Megkérem akkor tehát Daróczi Lászlót, az Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy tartsa meg a tájékoztatóját. 

Daróczi László tájékoztatója 

DARÓCZI LÁSZLÓ, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok 
mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Egyrészt nagyon 
izgulok, másrészt nagyon örülök, hogy meghívtak engem ide, és beszélhetek az 
Agrármarketing Centrum tevékenységéről. Köszönöm, hogy kifáradtak ide, 
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hogy részt vesznek majd az OMÉK megnyitóján, és hogy megtekintik majd a 
kiállítást és vásárt.  

Az Agrármarketing Centrum, azt kell mondjam, egy új szervezet, hiszen 
2016. június 15-étől létezik és alakult meg. A kormány felismerte annak a 
szükségességét, hogy a közösségimarketing-feladatok ellátására önálló 
szervezett hozzon létre, így jött létre ez a nonprofit kft. A 118/2016-os 
kormányrendeletnek megfelelően feladatutódlással rendelkezünk, mindazt a 
feladatot, amit az MTÜ-ben az AMC Vezérigazgatóság ellátott, azt 
természetesen folytattuk, és azt gondolom, illetve a visszajelzésekből azt 
kaptuk, hogy semmiféle zökkenő nem volt a feladatellátásban. Amellett, hogy 
ezeket megtettük, a szervezeti, funkcionális hátteret kellett megvalósítani, 
önálló gazdasági, jogi, kommunikációs és logisztikai hátteret kellett biztosítani 
a cégnek.  

Érthetően és röviden összefoglalva az Agrármarketing Centrumnak a 
feladata, hogy aktív szerepet töltsön be a magyar agrárium és élelmiszer-
gazdaság versenyképességének és üzleti eredményeinek javításában belföldön 
és külföldön egyaránt. Két nagy tevékenységi területe van az Agrármarketing 
Centrumnak: egy belföldi tevékenység és egy külföldi tevékenység. A két 
területnek a célja és a célcsoportjai nem nagyon térnek el egymástól, a 
marketingeszközök és a megvalósulásnak az eszközei azonban igen.  

Külföldön az elsődleges feladatunk az exportpiacokra való segítés, és itt 
lehetőséget teremtünk arra, hogy közösségi standok formájában elsősorban a 
kkv-szektor szereplői és családi gazdaságok kimehessenek külföldi, neves 
kiállításokra, hiszen vannak olyan cégek, amelyek önerőből erre még nem 
képesek. Számos tapasztalatunk van arról, hogy miután velünk jöttek külföldi 
kiállításokra és vásárokra, ott megtapasztalhatták azt, hogy mire van kereslet, 
hogyan és mi módon kell egy ilyen vásárt előkészíteni, ott viselkedni, illetve az 
utógondozásban hogyan kell részt venni, nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptunk erről, ahogy segítjük a feladatokat; ugyanakkor voltak olyan cégek is, 
amelyek belátták, hogy ők még nem képesek az exportpiacra lépésre, azt 
gondolom, hogy ez is egy fontos felismerése annak, hogy a cégek és családi 
vállalatok elhelyezzék magukat a saját helyükön.  

Az exportpiacokra való segítés az első lépés csupán, ezt a 
tevékenységünket igyekeztünk más szolgáltatásokkal is bővíteni és felszerelni. 
Példaként megemlíteném, hogy a külügyi kormányzati apparátussal és a 
Magyar Nemzeti Kereskedőházzal együttműködve üzletember-találkozókat 
kezdtünk el szervezni felmenő rendszerben a külföldi kiállítások kapcsán, 
hiszen felmerült az az igény, hogy valamennyire segítsük a kommunikációt a 
potenciális vásárlók és az eladók között, és az említett két szervezet 
segítségével a nagy vásárok alkalmával a magyar üzletemberek és a magyar 
vállalkozások számára keresünk külföldi partnereket, és össze is hozzuk őket. 
Ezen kívül piacra lépési és marketingismereteket oktatunk. A kis- és 
középvállalkozásoknak a marketingkultúrája egy kicsit le van maradva a 
nemzetközi szinthez képest. Az egyik elsődleges feladatunknak tekintjük az 
ebben való segítést, a közösségi marketing eszközrendszerében, hiszen 
bilaterális marketinget mi nem végezhetünk.  

Az elmúlt időszakban, 2017-ben eddig 18 kiállításon vettünk részt 14 
célországban. Ezen célországok rangsora Magyarország exportpiacainak a 
rangsorát fedezi. Elsősorban a legnagyobb exportpiacunk Németország, ahol 
ebben az évben januárban Berlinben részt vettünk a Nemzetközi Zöld Héten, 
ahol Magyarország díszvendégi státuszt élvezett, külön kormányhatározatban 
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kaptuk meg az ehhez való forrásokat. Szintén Berlinben volt a zöldség-
gyümölcs ágazatnak az egyik legnagyobb és legrangosabb európai kiállítása, a 
Fruitlogisztika. Nürnbergben részt vettünk Európa legnagyobb biokiállításán, 
élelmiszerek, italok, és új területként megjelent a kozmetikumok, amely 
azonban nem a mi területünk, de a nürnbergi vásár ezt így csatolta egybe. 
Essenben részt vettünk a dísznövények kiállításán, a következő hónapban 
pedig Kölnben az egyik legnagyobb élelmiszer- és agrárkiállításon, a SIAL-on 
fogunk részt venni. Ha Németországot elhagyjuk, akkor a sajátmárkás 
termékek legrangosabb kiállítása a PLMA Amszterdamban. A Távol-Keletet 
említeném meg még mint az egyik célterületet, elsősorban Japánt. Tokióban a 
Foodex kiállításon rendszeresen részt vesz az AMC, ezen a területen a 
sertéshús és a méz termékpályákat emelném ki, ahol elég jelentős 
exportbevételre tesz szert Magyarország. A Távol-Keleten maradva 
megemlíteném Sanghajt, Hongkongot és Szingapúrt, igyekszünk elmenni a 
legnagyobb, legrangosabb kiállításokra, hiszen ezeket a kiállításokat keresik 
fel a külföldi beszerzők, a külföldi üzletemberek. Az embargó ellenére a 
Prodexpo kiállításon Moszkvában rendszeresen részt veszünk, természetesen 
olyan termékekkel, amelyeket nem érint az embargó. Ez a legrangosabb étel- 
és italkiállítás. Általában borokkal, szeszesitalokkal és technológiával 
szoktunk ezen a kiállításon részt venni.  

A külföldi kiállításoknak egy másik csoportja lehet a határon túli 
kiállítások a Kárpát-medencében. Az idén részt vettünk Újvidéken a 
nemzetközi kiállításon, Aradon, Belovárban és Gornja Radgonán. 

A külföldi kiállításainkat folyamatosan monitorozzuk a 
Földművelésügyi Minisztérium felügyelete mellett. Azokat a kiállításokat, ahol 
bezárulnak a piacok – például az orosz piacok –, vagy amelyekben a cégek 
nem látnak fantáziát, azokat mi is megpróbáljuk leépíteni, és azokra 
koncentrálni, új desztinációkra, ahol új lehetőségeket vélünk, illetve a 
partnereink vélnek fölfedezni. Ilyen új desztinációt kettőt említenék: az idei 
évben az egyik a már említett horvátországi Belovár, a másik pedig egy 
milánói vásár lesz.  

A belföldre vonatkozó tevékenységünk céljai: a tudatos fogyasztói 
magatartás kialakulásához való hozzájárulás, az egészséges táplálkozás 
elterjesztése, a környezettudatos termékválasztás, a belső fogyasztás 
ösztönzése hazai termékek preferenciájával, hagyományos és kézműves 
termékek ismertségének növelése. További célunk, hogy ösztönözzük a 
kistermelőket és a családi vállalkozásokat a hozzáadott értékeknek a 
kiaknázására és az általuk megtermelt javak feldolgozottsági szintjének 
növelésére.  

A következő olyan terület, amit meg szeretnék említeni, az, hogy az 
agrár- és az élelmiszer-ágazat utóbbi évekbeli fejlődése következtében 
újonnan felmerültek olyan igények, amelyeknek igyekszünk eleget tenni. Az 
egyik ilyen igény volt, hogy létesüljön olyan fórum vagy létesüljenek olyan 
fórumok a szakmában dolgozó szakemberek számára, ahol összejöhetnek, 
eszmét cserélhetnek, kapcsolatokat létesíthetnek, üzletről tárgyalhatnak, a 
problémákra közösen tudnak megoldást keresni, újdonságokról értesülnek, 
vagy információt szerezhetnek a szakmai fejlődési irányairól, a piac új 
igényeiről vagy a piacra lépés lehetőségeiről is. Ennek jegyében szerveztünk 
például tegnap egy szakmai napot az OMÉK keretében, amire a későbbiekben 
szeretnék visszatérni.  
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Az előbb említett célok eléréséhez különböző marketingeszközöket 
használunk a partnereinkkel együttműködve. Partnereink, mivel 
közösségimarketing-tevékenységet folytatunk, elsősorban nem a cégek, 
hanem a termékpályákat képviselő reprezentatív szervezetek, terméktanácsok, 
szakmaközi szervezetek, regionális szervezetek, termelői csoportok vagy 
ágazatot irányító szervek.  

Marketingtevékenységeinknek három fő típusát tudnám megemlíteni. 
Az első a fogyasztást ösztönző kampányok, amelyek között vannak olyan 
kampányaink, amelyek rendszeresek és amelyek az idénynek megfelelőek. 
Ilyen fogyasztást ösztönző kampányok területei a zöldség-gyümölcs, alma, 
dinnye, a sertéshús, a vadhús, a nyúlhús, a halhús, amiket elsősorban meg 
szeretnék említeni. A növényeket illetően áruházi kóstoltatásokat, 
médiakampányt szervezünk, a rendezvényeken, vásárokon kiemelt helyet 
tudunk biztosítani nekik, a társadalmi felelősségvállalás, a SCR keretében 
pedig olyan szervezetekkel dolgozunk együtt, mind a Mikulásgyár vagy az 
Élelmiszerbank vagy az Erzsébet-táborok. A hústermékek esetében is áruházi 
kóstoltatásokat rendezünk és szervezünk, fesztiválokon veszünk részt, és ott 
fejtünk ki marketingtevékenységet, például az Országos Vadgasztronómiai 
Fesztiválon, vagy például főzőversenyeket rendezünk szakközépiskolások 
számára, ahol népszerűsítjük ezeket a termékeket, illetve szintén egy új 
kezdeményezésünk az egyetemisták számára az Ecotrophelia című élelmiszer-
innovációs verseny.  

Tevékenységünk második fő típusa a válságkampányok, ahol a kialakult 
válságokra próbálunk meg fogyasztásösztönzéssel reagálni túltermelés vagy 
embargó esetén, vagy piaci változás, illetve betegségek, fertőzések, járványok 
következtében.  

A harmadik fő típus a helyben vagy regionálisan megtermelt, 
feldolgozott élelmiszerek ismertségének növelése. Az eszközök kapcsán ezen a 
területen, mivel az AMC egy 30 fős, korlátozott létszámú kis cég, 
megpróbáltunk olyan megoldást keresni, amivel minél több helyen tudunk 
segíteni. Ilyen megoldást az AMC-t létrehozó kormányrendelet is megemlít, 
nevezetesen a pályázatok rendszerét. A pályázatoknál a filozófiánk az volt, 
hogy azokat a pályázatokat tudjuk támogatni, amelyek a korábban felsorolt 
céloknak megfelelően a rövid élelmiszerlánc ellátását preferálják, és ezen belül 
– emlékeztetőül: – a tudatos fogyasztói magatartást, az egészséges 
táplálkozást, a környezettudatos termékeket, a hagyományos és kézműves 
termékeket.  

A pályázati keretösszeg 90 millió forintos keretösszeg. Szeptember 
elején írtuk ki a második pályázati kört – minden évben két pályázatot 
tervezünk kiírni. A megpályázható összegek maximum 3 millió forintig 
terjednek. Két pályázati ablakot indítottunk. Az első a tudástranszfer-alapú 
rendezvények megvalósítása elsősorban, illetve kizárólagosan szakmai 
tartalommal. Ezeknek a rendezvényeknek, konferenciáknak, előadás-
sorozatoknak az igényelhető keretösszege maximum 1 millió forint. 50 és 
50 százalék a pályázati intenzitás, azt szeretnénk elérni, hogy ne elsősorban az 
Agrármarketing Centrum finanszírozza az ilyen pályázatokat, hanem 
mindenki vegye ki a saját részét ezeknek a szervezéséből, és hogyha ők, a 
partnereink egy forintot hozzáraknak, akkor az Agrármarketing Centrum – 
erőforrásához viszonyítva – még egy forintot megpróbál hozzárakni. A másik 
pályázati ablakunkat a rendezvényekre és kiállításokra írtuk ki. Ez a mostani 
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kiírás 80 millió forintos nagyságrendű, maximum 3,5 millió forintos pályázati 
támogatást lehet igényelni.  

A rendezvényeken és a kiállításokon, illetve ezzel az eszközzel a saját 
erőinket próbáljuk meg megsokszorozni, hiszen a rendelkezésünkre álló 13 fő, 
aki kiállításokkal és rendezvények szervezésével foglalkozik, nem tud ott lenni 
számos helyen. Az előző körös elnyert pályázatokról annyit, hogy 41 pályázat 
érkezett, és ezek közül 24 volt nyertes.  

A marketingeszközöket két nagyobb csoportba tudom osztani: szakmai, 
üzleti, elsősorban szakmai marketing, a másik csoport pedig a fogyasztói 
marketing, amit végzünk. A szakmai marketingtevékenységekhez 
hozzátartoznak a szakkiállítások, az Agrármarketing Centrum ebben az évben 
részt vesz az AGROmashEXPO-n, a FeHoVán, a Construma Kerten, a 
Kaposvári Állattenyésztési Napon. Idetartozik a már korábban említett 
üzletember-találkozók, üzleti fórumok szervezése. Felmenő rendszerben 
végezzük ezeket a tevékenységeket. A szakmai konferenciák és előadások 
támogatására pedig az imént említett pályázati rendszeren keresztül tudunk 
támogatást adni, illetve saját munkával szervezünk ilyen konferenciákat.  

Ami a fogyasztói marketinget illeti, itt is kiállításokon preferáljuk a 
közösségi marketinggel vagy közös megjelenéssel a kistermelőket a 
hagyományos és kézműves termékek marketingjével összefüggésben, a Duna-
Tisza közi Agrár Expót Kiskőrösön, a Farmer-Expót, a debreceni expót és a 
Jász-Expót szeretném megemlíteni.  

A rendezvényeken való részvétel a következő ilyen marketingeszköz, 
ezek falunapok, böllértalálkozók, kolbásztöltő-fesztiválok, szüreti napok, 
például a múlt héten itt Budapesten található Édes Napok, a 
vadgasztronómiai fesztiválok. Szemléletformáló kampányokban is igyekszünk 
részt venni, az elsődleges, amit itt szeretnék megemlíteni, az a tejkampány 
iskolai edukációval összefüggésben a tejfogyasztásnak az előnyeiről.  

Marketingkommunikációs cégként a médiakampányok és a 
sajtóesemények szervezése elengedhetetlen terület. A médiakampányokon 
igyekszünk széles pályán mozogni, példaként azt tudom fölhozni, hogy pont az 
OMÉK megszervezésével kapcsolatban olyan kampánymódszerekkel, 
marketingmódszerekkel élünk, mint például az óriásplakát, az online és print 
hirdetések, tévé- és rádióspotok, mozihirdetések, mozgóautó-plakátok, 
tömegközlekedési eszközök peronposzterei vagy járműposzterek.  

Az eladási helyen történő, úgynevezett in store áruházi kóstoltatási 
kampányaink nagy sikerrel szoktak lezajlani. Ezeket a tevékenységeket sem 
egyedül végzi az Agrármarketing Centrum, hanem terméktanácsokkal, 
szakmaközi szervezetekkel vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával 
közösen.  

A következő ilyen fogyasztóimarketing-eszköz, amit meg tudok 
említeni, az az erőnkhöz mérten saját készítésű kisfilmek és videók, 
amelyekkel a Facebook- és YouTube-csatornákon igyekszünk elérni a 
fiatalabb generációt.  

A védjegyek ismertetése és népszerűsítése szintén az egyik olyan 
terület, amelyen az Agrármarketing Centrum a jövőben szerepet kíván 
vállalni.  

A következő pont, amit szeretnék megemlíteni, az maga a jelenlegi 
helyszín és rendezvény, az OMÉK. A 78. OMÉK-ot fogjuk ma délután 2-kor 
megnyitni. A tegnapi nap folyamán sor került egy nulladik, szakmai napra. A 
korábban említett, a szakmában felmerülő igények kielégítésére hoztuk létre 
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ezt a fórumot. Az előzetes, illetve nemcsak az előzetes, hanem az 
összregisztráló, tegnapi résztvevő 1200 ember volt – őszintén szólva ez minket 
is meglepett. A továbbiakban tervezzük a szakmai napnak a minden évben 
való megrendezését a tevékenységi területeknek és az ágazatoknak 
megfelelően. Nemcsak ebből a szakmai napból áll az OMÉK, hiszen az OMÉK-
nak mindig is két lába volt: egy szakmai része és egy látogatói része. A szakmai 
rész a konferenciák, a hagyományos konferenciák, amelyeket a szakma vagy a 
szervezetek képviselői tartanak, a következő öt nap során 39 szakmai 
konferenciára kerül sor, illetve az összes kiállításon a kiállítók között a 
szakterületek szerinti felosztásban igyekeztünk interpretálni az OMÉK-nak a 
jelenlegi tematikáját.  

Az OMÉK másik lába, a látogatói nagyközönségnek való 
programsorozat, hiszen a „Termőföldtől az asztalig” programnak megfelelően 
megpróbáljuk közelebb hozni a budapesti lakossághoz is – hiszen a budapesti 
lakosság az egyik legnagyobb élelmiszer-felvevő piac – a termelőket, 
megpróbáljuk a tudatos fogyasztói magatartást elősegítve informálni őket, 
hogy hogyan is kerül az élelmiszer az asztalukra, kik azok, akik ezeket 
előállítják, személyes kapcsolatokat létesíthetnek. Ugyanebből az okból 
kifolyólag az egészséges táplálkozásra hívjuk fel a figyelmet, ahogy a 
környezettudatos termékválasztásra is a rövid élelmiszerláncoknak a 
preferálásával. Olyan rendezvényeket próbáltunk meg idehozni, mint például 
a SVÉT, a Stílusos Vidéki Éttermiségnek a hálózata, akik hasonló filozófiával 
gondolkodnak, hiszen a HORECA szektornak ez a része a helyi termékeket, a 
regionális és időszakos és idénytermékeket dolgozza fel civil szervezetként. 
Ugyanebben a formában meg tudom említeni a Felelős Gasztrohős civil 
egyesületet. A Civil Fórum egy újdonság az OMÉK tematikájában, hiszen 
vannak olyan civil szervezetek, amelyek segítik az agrárium munkáját. Azt 
gondoltuk, ez is, az ő tevékenységüket is érdemes lenne bemutatni, és 
tájékoztatást nyújtani a tevékenységi körükről, illetve arról, hogy hogyan 
tudnak segítséget kérni vagy segítséget nyújtani.  

A jelenlegi OMÉK összkiállítói száma 988 kiállító, partnerországunk az 
idén Japán. Itt is szeretnék visszautalni a bevezetőben vagy az elején felsorolt 
célokra és célországokra, hiszen – ahogy említettem – Japán a távol-keleti 
exportpiacainknak az egyik legjelentősebb exportpiaca.  

Kibővített területen jelenünk meg az OMÉK-kal kapcsolatosan, 
nemcsak a Hungexpo hagyományos területeit, hanem a Kincsem Parkot is 
használjuk. A Kincsem Parkban, úgy gondoltuk, elsősorban az állatbemutatók, 
-kiállítások és –bírálatok történnek meg. Itt található meg – a tisztelt 
képviselő urak, gondolom, már úgyis körbenéztek – a nagyállat-bemutató 
sátor, a Lovas Színház sátra, ahol a bírálatok fognak zajlani, az őshonos 
állatoknak kialakított terület, de itt található meg az Erdővarázs nevezetű 
programsorozat is, amelyet az erdőgazdaságok, az állami erdőgazdaságok 
készítettek nekünk az erdei iskolák tematikájának megfelelően egy interaktív 
rendszerben.  

A területi elhelyezkedés: az A pavilonban a szakmai kiállítókat 
igyekeztük tömöríteni, a D pavilont a kertészeti kiállítóknak szenteltük. A G 
pavilonban a kistermelők foglalják el a helyet, és itt található a korábban 
említett SVÉT, a falu, a Civil tér, illetve azt gondoltuk, hogy érdemes külön 
kiemelni a biotermelőket és az ökológiai gazdálkodással foglalkozókat. A B 
pavilonban a kisállat-kiállítás található, a szabadtéren pedig az 
elárusítóhelyek, élelmiszer- és italárusító-helyek, illetve a mezőgazdaságigép-
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kiállítás található. Nem tudom, hogy nekem itt mennyi időm van, vagy hogy 
mennyi idő… 

 
ELNÖK: Az már eltelt (Derültség.), de minden információt szívesen 

veszünk. (Derültség.)  
 
DARÓCZI LÁSZLÓ, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója: Eltelt, bocsánat! Akkor nagy tisztelettel és szeretettel 
várjuk a Mezőgazdasági bizottság tagjait az OMÉK-on, és ha bármilyen igény 
fölmerül, akkor azt igyekszünk kielégíteni. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr, a beszámolót. Valóban széles 
körű volt, és én türelemmel is hallgattam, és nem akartam megszakítani. 
Jeleztem, hogy 20 perc áll rendelkezésre, de itt tényleg annyi információt 
hallottunk, és az új szervezetnek való tisztelet jegyében is úgy gondoltam, 
hogy érdemes a bizottságnak odafigyelnie ezekre az információkra. (Daróczi 
László: Köszönöm szépen.) Egyébként szokásunk volt, merthogy én ezt 
bevezettem, hogy az AMC-t vagy az elődjét, a Magyar Turizmus Zrt.-t, az 
ágazati vezetőjét azért évente egyszer meghallgattuk, akkor ugye 
igazgatóhelyettes volt a Magyar Turizmus Zrt.-n belül, aki az AMC ügyeiért 
volt felelős. Most akkor mondhatom azt, hogy ezt ezzel letudtuk, hiszen egy 
országgyűlési választás fog következni jövő tavasszal, és nem merem 
megígérni, hogy abban az évben ezt hogyan fogjuk megvalósítani; majd az új 
parlament új bizottsága elgondolkodik ezen, hogy ők is folytatják-e ezt a 
hagyományt, mi ezt mindenféleképpen fontosnak tartottuk.  

Nem sok mindent láttunk ám még a kiállításból, az Erdővarázson 
jöttünk keresztül, tehát aki ott belépett, az láthatta, hogy ott már diákok 
serege volt érdeklődőként, én például éppen egy ilyen állapotban jöttem be, 
ahol tényleg szakavatott erdészek – a ruhájuk alapján úgy vélem – fogadták 
éppen a diáksereget. Előttünk áll még természetesen, hogy megtekintsük az 
OMÉK területét, és itt legalább annyi tájékoztatást kaptunk, hogy milyen 
programok, kiállítások, élőállat-kiállítások kerültek ide a Kincsem Park 
területére, ami eddig nem így valósult meg.  

A bizottság tagoknak lehetőségük van kérdés, észrevétel megtételére az 
elhangzottakhoz vagy azon kívüli, de az igazgató úr hatáskörébe tartozó 
területek kapcsán. Megadom a szót annak, aki erre igényt tart. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Kónya Péternek.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót. Először is szeretném 

megköszönni a mindenre kiterjedő tájékoztatót, és egy rövid kérdésem lenne 
az igazgató úrhoz. Említettem, hogy évente kétszer, 80 és 90 millió forint 
összegben írnak ki pályázatot. Ezek a pályázatok tartalmazzák a külföldi 
kiállításokon való részvételt, vagy az teljesen más költségvetési keretből megy? 
Ugyanis ez az összeg elég kevésnek tűnik nekem ahhoz, hogy külföldön részt 
tudjanak venni, hiszen jóval tetemesebb összeg egy részvétel külföldön, tehát 
annak a támogatása. Erre szeretnék én választ kapni. 

 
ELNÖK: Igen, nekem is egy picit a költségvetéshez kapcsolódóan lett 

volna kérdésem. Most vonjuk ki ezt az idei évet, amikor az OMÉK-
megrendezési költséggel növelt, gondolom, az AMC ez évi kerete – ez mindig 
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így szokott lenni, az egy nagyon jelentős különbözet –, de egyébként nem 
OMÉK-es évben milyen költségvetési kerettel gondolkodik, számol? ’18-ra 
elvileg elfogadtuk, azok a programok befogadhatók-e? Küzdjünk-e több 
pénzért mi bizottsági tagok? Vagy hogy látja az igazgató úr ezt a kérdést?  

 
DARÓCZI LÁSZLÓ, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen a kérdést. A képviselő úr kérdésére 
reagálva: nem, ez csak belföldi kiállításokra és rendezvényekre, tehát csak a 
belső piacnak az élénkítésére vonatkozik. Nézőpont kérdése az, hogy ez elég-e 
például a belföldi dolgokra is, de addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér. A 
takarónk jelenleg, az idei költségvetésünk 696 millió forint volt az 
agrármarketing célelőirányzaton, ezen kívül a sertéshúskampányt tudom 
megemlíteni 200 milliós összeggel. Az OMÉK-ra valóban külön forrást 
kaptunk 1,2 millió forintot… (Közbeszólások: Milliárd!) …, bocsánat, milliárd 
forintot az első kormányrendelet értelmében, illetve egy későbbi 
kormánydöntés 600 millió forinttal toldotta meg ezt az összeget. Említettem a 
Nemzetközi Zöld Hetet Berlinben, annak is külön forrása volt, és külön 
kormányrendelettel rendelt hozzá a kormány összeget, ennek a mértéke 
560 millió forint volt. Az alapösszegünk viszont a 696 millió forint volt, és a 
következő évre, azt hiszem, durván 100 millió forinttal több lesz az 
agrármarketing célelőirányzat-keretünk.  

Az elnök úr kérdésére visszatérve: amennyiben több forrást kapunk, 
akkor a tevékenységi körünket is tudjuk szélesíteni és mélyíteni. Az 
Agrármarketing Centrum tevékenységét nyilván értékelni fogja a 
Földművelésügyi Minisztérium és a kormányzat, és hogyha jók az irányaink, 
akkor, azt gondolom, ha többletforráshoz jutunk, akkor több külföldi 
kiállításon tudunk részt venni, illetve a belső piacon jobban tudjuk erősíteni, 
hiszen hogyha nincsen belső piac, akkor nehezen lehet exportra bármit is 
kivinni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? 

(Jelzésre:) Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az igazgató úrnak a 
beszámolóját, és egy olyan kérdésem lenne, hogy az igazgató úr is beszélt a 
helyi termékek, a regionális termékek jelentőségéről, és jómagam mint volt 
európai parlamenti képviselő, illetve az Európa Tanáccsal most is igen sokat 
járok Franciaországba, ahol ennek a reneszánsza van, tényleg kiváló módon 
fejlesztettek ki helyi termékeket, ezeknek a brandjét, ahogy kialakították, és 
azt hiszem, tényleg mintaértékű, példaértékű az, hogy ezeken a jól kialakított 
helyi termék brandeken keresztül nemcsak helyben tudják ezeket a 
termékeket eladni, hanem akár szerte egész Franciaországban vagy az európai 
piacon is például az elzászi termékek különböző csoportjait. Az én kérdésem 
az lenne – ebben szerintem nagy lehetőség van, hogy itthon is tovább 
fejlődjön ez a terület –, hogy van-e arra kapacitás, hogy segítsék a termelőket 
egyrészt a nagyobb együttműködésre, mert önállóan nem igazán lehet ebben 
előrehaladni, illetve ezeknek a termékeknek a fejlesztésében, mert ez nyilván 
egy speciális tudást igényel, amivel egy termelő nem feltétlenül rendelkezik, 
de hogyha van egy olyan szervezetünk, mint az Agrármarketing Centrum, 
akkor hathatós segítséget tudnának nekik nyújtani ezen termékek 
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fejlesztésében. Szóval hogy van-e ilyen a portfólióban, vagy mi ezzel a helyzet? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs Jánosnak is szót adok, és akkor 

megkérdezem, hogy kinek van még esetleg kérdése, hogy együtt lehessen 
válaszolnia az igazgatóság úrnak. (Senki nem jelentkezik.) Pócs Jánosnak 
adok szót. 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Engedelmével én 

nem annyira kérdést szeretnék feltenni, inkább szeretném megköszönni az 
igazgató úrnak a tájékoztatást, és felhívni tisztelettel saját tapasztalatomból 
arra a figyelmet, hogy milyen nagy szükség van az AMC-re és mindarra, amit 
az igazgató úr elmondott. Én egy olyan kis családi vállalkozásban nőttem fel, 
ahol a szüleimtől és a nagyszüleimtől örököltem meg a dinnyetermesztés 
tudományát, amit szűk körülmények között csak magyar piacra termeltünk. 
Az 1990-es évek végén az AMC jóvoltából jutottunk ki a berlini vásárba, és 
onnantól kezdve 4 ezer tonna dinnyét exportálunk a térség fellendítésével. 
Nem magamról és nem a saját cégről szerettem volna beszélni, mindössze 
arról, hogy akkor az ugyanilyen szemléletű AMC segítsége nélkül ebből nem 
lett volna semmi, és biztos vagyok benne, hogy az országban nagyon sokan 
vannak, akik kiválóan tudnak termelni, mindenféle piaci körülményeknek 
eleget tudnak tenni, csak éppen szükségük van arra, hogy valaki fogja a 
kezüket, hogy az ilyen exportlehetőségek megnyíljanak előttük. Nagyon 
fontosnak tartom ezt a jövőben, és köszönöm szépen az igazgató úr 
beszámolóját.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor most adnék szót az igazgató 

úrnak.  
 
DARÓCZI LÁSZLÓ, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úrnak a 
kérdésére visszatérve azt gondolom, hogy igen, van mit tanulnunk a külföldi, 
jól menő példákból, nemcsak Franciaországból, hanem például Olaszországot 
is megemlíteném ezzel a témával kapcsolatban. A mi lehetőségeink erre 
meglehetősen korlátozottak, de minden olyan lehetőséget, amit meg tudunk 
teremteni arra, hogy akár csak a termelőinknek új ötleteket vagy lehetőségeket 
mutassuk fel, mi meg fogunk tenni. Tegnap például a szakmai napnak az egyik 
előadója éppen egy olasz úriember volt, aki az olasz farmerszövetségnek a best 
practice dolgaira és módszereire hívta fel a figyelmet, hiszen ott is létezik ilyen 
tömörülés, ilyen szövetkezet, ahol a saját termelésük megsokszorozódására 
vagy a feldolgozott áruk százalékának a növelésére, illetve a piacra lépésre jó 
összefogási lehetőségek vannak. Azt gondolom, hogy az egyik ilyen lehetőség 
éppen az olyan fórumoknak a megteremtése, ahol a valós problémákról 
tudnak beszélni a termelők, és nem biztos, hogy előadás formájában vagy egy 
„színpadi okoskodás” formájában, de azt gondolom, hogy a közös megoldás 
keresése és annak a megtalálása lesz, ami talán áttörést hozhat. Az 
Agrármarketing Centrum ehhez a kereteket próbálja meg jelenleg biztosítani. 
Én úgy tudom – de Czerván államtitkár úr majd ezt jobban meg tudja 
világítani, hogy milyen fejlesztési források állnak rendelkezésre –, hogy az 
ÉLIP programban a vidékfejlesztési források, én úgy hallottam, rendelkezésre 
fognak állni.  
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Külföldi kiállításokon járva a kollégáim is rengeteg ötletet hoznak haza, 
és azt gondolom, ez így jól is van így, hiszen van tanulnivalónk, de azt nem 
tudjuk egy az egyben megvalósítani, ami ott működik, viszont a magyar 
viszonyokra feltétlenül alkalmazni kellene azokat, vagy át kellene ültetni. 
Megpróbálunk ezen dolgozni, és minden segítséget és javaslatot nagyon 
szívesen fogadunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Az államtitkár úrnak van 

kérdése? (Czerván György: Nem kérdés.) Megadom a szót az államtitkár 
úrnak – házon belül. (Derültség.)  

 
CZERVÁN GYÖRGY, az Földművelésügyi Minisztérium 

agrárgazdaságért felelős államtitkára: Nem kérdés természetesen, csak 
szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Köszöntök mindenkit! Elnök úr, 
arra, amit mondtál, hogy kell-e a bizottsági tagoknak segíteni abban, hogy 
több költségvetési forrás legyen az AMC részére, én egyértelműen azon a 
véleményen vagyok, hogy a jó bornak is kell a cégér. Mindig küszködünk olyan 
problémákkal, küszködik az AMC, hogy forráshiány van, főleg hogyha 
mondjuk váratlan piaci események következnek be, és akkor hirtelen kell 
valami akciót indítani. Most a ProWine talán nem hangzott el, ha jól 
emlékszem, ott is olyan volt, hogy az a kiállítás nemcsak a borról szól, hanem 
ott égetett szesz is van, és a magyar pálinka nem volt ott, és ahhoz, hogy ott 
tudjunk lenni legközelebb, ahhoz pluszforrások kellenek. Nem mindenki 
gondolja úgy, hogy a marketingeszközök igazából hatékonyak, ezeket 
számokkal is alá kell támasztanunk, és igazából akkor van esélyünk arra, hogy 
többletforrásokat tudjunk szerezni.  

Amit Harangozó képviselő úr kérdezett, arra annyit, hogy igazából az 
EMVA-forrásoknál vannak ilyen termékfejlesztést célzó eszközök. Most fejből 
nem emlékszem, 130 milliárd forrás talán volt meghirdetve, és hamarosan 
lesz eredmény, de tudomásom szerint többszörös volt a túligénylés, erre tehát 
van igény, és ez valóban egy fontos dolog. Illetve a termelői 
együttműködésekre is vannak konkrét támogatási források, itt pont főleg a 
zöldség-gyümölcs tészek azok, amelyeket meg lehet említeni, de az 
állattenyésztésben is vannak termelői csoportok. Pénteken az Agrárkamara 
szervezésében lesz erről a témáról egy külön előadás. Illetve szintén ezt a 
témát segíti az EMVA-ban működő helyi piacok, termelői piacok támogatási 
lehetősége, illetőleg az FM-ben működő tanyaprogram, amely a termelők 
piacra jutását segítő forrásokat tartalmaz szintén.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés az 1. 

napirendi pont előadójához (Senki nem jelentkezik.), akkor én szintén meg 
szeretném köszönni Daróczi Lászlónak a beszámolót, az eddig végzett 
munkáját, és, remélem, biztathatjuk, hogy a jövőbeni is hasonló eredményű 
legyen. Azt kívánom, hogy izgalommentesen teljen el a legnagyobb 
felelősséggel tartozó személy részére az elkövetkezendő hétvégéig tartó 
rendezvénysor. Ezt azzal merem összehasonlítatni, hogy amikor házasulandók 
lakodalomra készülnek, akkor mindenki izgul, természetesen a főszereplő ifjú 
pár, a szülők, a nagyszülők, meg mindenki, aki a szervezésben részt vesz, de 
amikor a húslevest fölhozzák, onnantól kezdve minden megy magától, tehát 
addig izgulnak, hogy mi hogy történik, onnantól kezdve minden magától fog 
menni. Szerintem ilyen lesz a ma délután 2 óra, tehát amikor a nyitóünnepség 
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megindul a miniszter úr vezetésével, onnantól kezdve nincs visszaút, magától 
fog lezajlani az egész, és talán kisebb lesz az izgalmi faktor is a fő szervezők 
körében. Úgyhogy sikeres rendezvényt kívánok! Köszönöm szépen az 
előadást. (Közbeszólások: Köszönjük szépen! – Daróczi László: Nagyon 
szépen köszönöm!) 

Az 1. napirendi pontot lezárom.  

Tájékoztató az agrárfinanszírozás aktuális helyzetéről, a 
jövőbeni alternatív lehetőségekre való felkészülésről 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amelyben Czerván György 
agrárgazdaságért felelős államtitkár tájékoztatót ad az agrárfinanszírozás 
aktuális helyzetéről, a jövőbeni elképzelésekről. Megadom a szót, államtitkár 
úr.  

Czerván György tájékoztatója 

CZERVÁN GYÖRGY, az Földművelésügyi Minisztérium 
agrárgazdaságért felelős államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Kedves Érdeklődők! Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is azzal kezdeném, 
amivel befejezted, elnök úr: szóval nem véletlen, hogy az ügyvezető igazgató 
úr egy picit izgul, ez azért Közép-Európa, nem csak Magyarország, Közép-
Európa legnagyobb élelmiszeripari, mezőgazdasági kiállítása, amely a 78., a 
XIX. század elején kezdődött, még Széchenyi korában, és különböző 
intenzitással és különböző neveken futott végig – ez egy nagy próbatétel, az 
igazgató úr sem régóta tölti be ezt a tisztséget. Ha jól tudom, a ’70-es évek óta 
nevezik OMÉK-nak, gyakorlatilag volt, amikor ötévente került megrendezésre, 
és ha jól emlékszem, 2011 óta tértünk rá erre a kétéves rendezésre, és nagyon 
nagy szervező munka, felkészülési munka van mögötte. Én is nagyon bízom 
benne, hogy ez egy sikeres seregszemle lesz majd.  

Szeretném megköszönni a bizottságnak, az elnök úrnak azt, hogy ezen a 
gyönyörű helyszínen került, kerül megrendezésre ez a bizottsági ülés. 
Beszélgettünk a várakozás alatt, kiderült, hogy nemcsak én járok itt először, 
hanem nagyon sokan a bizottsági tagok közül is. Én ezt a panorámát még nem 
láttam, azt hiszem, ez is olyan dolog, amire büszkék lehetünk. Annak meg én 
külön örültem, hogy a Kincsem Parkban vagyunk, meg hogy láttam a Kincsem 
szobrát is a bejáratkor, már csak azért is, mert most már egyértelműen 
bizonyított – én legalábbis be tudom bizonyítani –, hogy Kincsem 
Tápiószentmártonban született (Derültség.), ahol én élek, néhány száz 
méterre attól a helytől, ahol én most élek. Én ugyan nem vagyok Guiness-
rekorder, de Kincsemről szerintem itt mindenki tudja, hogy 54 versenyen 
indult, és mind az 54-et megnyerte, ami páratlan a világon. De az én 
feladatom most az, hogy az agrárfinanszírozás aktuális helyzetéről beszélek, és 
ennek a feladatnak megpróbálok eleget is tenni.  

Örülök a címnek meg a témának, mert olyan sűrűn nem szoktunk erről 
beszélni, én azonban úgy gondolom, hogy ez egy olyan területe a magyar 
mezőgazdaságnak, amelyre méltán lehetünk büszkék, és én megpróbáltam 
összefoglalni a kollégáim segítségével azokat a fontosabb eredményeket, 
amelyeket az utóbbi időszakban a finanszírozás, az agrárfinanszírozás, tehát a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari finanszírozás terén elértünk.  

Az első dia mutatja a hitelállomány alakulását – a dinamika 
egyértelmű. A kék oszlop az egyéni gazdaságok hitelállományát, a piros pedig 
a társas gazdaságok hitelállományát, a zöld pedig a kettőnek az összegét 
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mutatja, azt hiszem, egyértelmű a tendencia. Az egyéni gazdaságok hitelezési 
lehetősége nagyon alacsony szintről indult, igazából 2013 óta növekszik az 
összes hitelállomány az agráriumban, és ez egyértelműen az egyéni 
gazdaságok hitelállomány-növekedésének köszönhető, a társas vállalkozások 
hitelállománya nagyjából egy szinten van. Mostanára olyan fele-fele az egyéni 
és a társas gazdaságok hitelállománya – nyilván a ’17. évnél a féléves adatok 
állnak rendelkezésre. Az egyéni gazdaságok átlagos hitelállomány-növekedése 
’12 és ’16 között ugrott meg dinamikusan, éves szinten 45 százalékkal nőtt; ez 
alatt az idő alatt a társas vállalkozások átlagos éves hitelállomány-növekedése 
2 százalék körül mozgott. Egyértelmű, hogy a „Földet a gazdáknak!” program 
kedvezően hatott a hitelállomány ilyetén alakulásában.  

A következő tábla az egységnyi mezőgazdasági kibocsátásra jutó 
hitelállományt mutatja. A kék oszlop az 1 forint mezőgazdasági kibocsátásra 
jutó évi átlagos hitelállományt, a piros oszlop pedig a 2010-2016. év átlagos 
mezőgazdasági kibocsátására jutó hitelállományt mutatja. Ez talán pontosabb 
szám, vagy jobban közelít a valósághoz az átlagos időszak, hiszen itt a 
különböző termelési évek közötti eltéréseket jobban ki lehet iktatni, de itt is 
lehet látni a pozitív folyamatot, hogy az egységnyi kibocsátási érték hogyan 
alakult: 2016-ban 20 fillér hitelt sikerült a vállalkozásoknak bevonni 1 forint 
kibocsátás realizálásához. Itt egyértelműen a Növekedési Hitelprogram az, 
ami ezt a folyamatot kedvező irányba befolyásolta.  

Ágazati csődráták. Ez banki szempontból – mégiscsak a bankok 
finanszíroznak elsősorban – egy nagyon fontos mutató. Egyértelmű az a 
dolog, hogy a mezőgazdasági csődráta a legalacsonyabb most már tartósan, 
évek óta. Ez szerintem egyértelműen azzal van összefüggésben, hogy a 
parasztember mentalitása mindig is olyan volt, hogy csak végszükség vagy 
valami nagyon jó befektetés, kecsegtető befektetés esetén nyúlt a hitelhez vagy 
ment a bankhoz vagy kölcsönt kérni valahova, és ha rászorult erre, akkor azt 
igyekezett minél előbb visszafizetni, és minden körülmények között 
visszafizetni. Ez most is tükröződik a gazdáknak a szemléletén, szóval az egy 
gazdánál szégyen, ha a tartozását nem tudja visszafizetni, ezért banki 
szempontból nagyon kedvező az agrárium megítélése, és szívesen hiteleznek 
az agráriumnak. Valami olyasmi állapot van most szerintem a mezőgazdasági 
hitelezésben, mint a ’90-es évek elején az önkormányzatok hitelezésében volt, 
amikor minden bank az önkormányzatokhoz akart hiteleket kihelyezni, mert 
olyan volt a támogatási rendszer.  

Az élelmiszeripar hitelállományának az alakulása már egy kicsit 
hektikusabb, és a megjegyzésben ott szerepel, hogy az egyéni vállalkozások 
adatait 2015-től tudjuk csak figyelembe venni, azóta vannak erre adataink. 
2014-től javult a finanszírozási helyzet, és ’14-15-től történt meg egy jelentős 
hitelállomány-bővülés az élelmiszeriparban – ez is elsősorban a Növekedési 
Hitelprogramnak köszönhető –, és gyakorlatilag most, 2017. félévkor 
368 milliárd forint volt az élelmiszeripar hitelállománya. Hogyha megnézzük 
az 1 forint termelési értékre jutó hitelállományt vagy a hat év átlagában a 
termelési értékre jutó hitelállományt, akkor azt látjuk, hogy az ágazat 
forrásbevonási képessége alacsonyabb, mint a mezőgazdaságé, 1 forint 
termelési érték előállításához 13 fillér hitelt sikerült bevonnia az ágazatnak.  

A hitelállomány összetételével kapcsolatosan néhány dia. Ez is 
kedvezően alakult, én úgy gondolom, hiszen az éven túli hitelek aránya, 
részaránya növekedett. Ez a mezőgazdaságban azért fontos, mert lehet egy 
rosszabb év, és utána még egy rossz, és mondjuk utána jön egy jó év; 
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mostanában inkább jó évek voltak, mert azért zárójelben megjegyezném, bár 
erről holnap fogok előadást tartani, hogy az utóbbi hat évből négyszer a 
mezőgazdaság húzóereje volt a gazdasági növekedésnek, és abból például 
tavaly 30 százalékos részesedéssel vette ki a részét, tehát a 2 százalékos 
nemzetgazdasági növekedésből 0,6 százalékpontot a mezőgazdaság tett le a 
nemzetgazdaság asztalára. Kedvezően alakult tehát az éven túli lejáratú 
hitelek aránya, növekedett gyakorlatilag minden szegmensben. Itt a 
bázisadatok nem egyformák, az egyéni vállalkozásoknál, gazdaságoknál 2015. 
II. negyedévét hasonlítjuk össze 2017. II. negyedévével, a társas 
vállalkozásoknál csak 2010-ről van adatunk, de lehet látni, hogy az egyéni 
gazdaságoknál 80 százalék fölötti az éven túli hitelek aránya, a társas 
gazdaságoknál is nőtt, illetve az élelmiszeripari gazdaságoknál is nőtt, szintén 
a Növekedési Hitelprogram kedvező hatásának köszönhetően. 

Ha megnézzük, a hiteleken belül a forinthitelek arányát, ami szintén 
nagyon fontos, egyértelműen lehet látni, hogy a devizahitelekkel szemben a 
kivetített bázison az egyéni gazdaságok egyébként is a forinthitelekhez 
ragaszkodnak elsősorban érthető módon, de a társas vállalkozásoknál is nőtt a 
forinthitelek aránya, és az élelmiszeripari vállalkozásoknál is nőtt – a zöld 
oszlopról beszélek most, az éven túli hitelek aránya –, de relatíve az 
élelmiszeriparban a legmagasabb a devizahitelek aránya; ez talán 
magyarázható azzal, hogy itt azért jelentős a külföldi tulajdonosi kör.  

Az összetétel szempontjából még érdekes a szakágazati megoszlás. 
Egyértelműen a jellegénél fogva a szántóföldi növénytermesztés az, ami 
leginkább rövid hitelekből elsősorban év elején megfinanszírozza, 
megfinanszíroztatja, és utána az év második felében vagy év végén, a 
következő év elején jön meg a bevétel. Az állattenyésztésnek az aránya itt 
kisebb, hiszen ott viszonylag folyamatos a bevétel. A kertészet pedig 
6,5 százalékkal szerepel, ebben, gondolom, semmi meglepő nincs. Nem 
szerepel a kördiagramon az élelmiszeripar, hanem csak a felsorolásban. Az 
élelmiszeriparon belül a gyümölcs-, zöldségtartósító szakágazat 15 százalékkal 
rendelkezik ebből a forrásból, tehát a hitelállományból, ezt követi a 
húsfeldolgozás, -tartósítás 15 százalékkal, a baromfihús-feldolgozás és a 
malomipari termékek gyártása 7-7 százalékkal.  

Többször utaltan a Növekedési Hitelprogramra, amely 2013 júniusa és 
’17. március 31-e között volt elérhető, tehát ez már lezárult program. A célja 
nyilván a finanszírozási dolgoknak a kezelése volt, és ennek volt köszönhető az 
a kedvező folyamat, hogy nőtt a forinthitelek aránya, nőtt az éven túli hitelek 
aránya és a beruházási hitelek nagyon kedvező konstrukcióval voltak 
elérhetők. Általában én azt tudom mondani erről a Növekedési 
Hitelprogramról, hogy nagyon kedvező volt a mezőgazdaság szempontjából. 
Három szakasza volt a Növekedési Hitelprogramnak, 39 ezer vállalkozás 
összesen több mint 2800 milliárd forint összegű hitelösszeget vett föl, tehát ez 
a nemzetgazdaságnak is egy óriási lökést adó program volt. És hogyha 
megnézzük a mezőgazdaság és élelmiszeripar arányát a növekedési hitelen 
belül, azt látjuk, hogy a mezőgazdaság messze a nemzetgazdasági súlyán felül 
jutott forráshoz ebből a Növekedési Hitelprogramból, hiszen a 
nemzetgazdasági súlyunk 4 százalék körül mozog, ugyanakkor a Növekedési 
Hitelprogramból 19 százalékkal, több mint 480 milliárd forinttal részesedett a 
mezőgazdaság, a második legnagyobb igénybevevő volt a kereskedelem után, 
és a hitelek 53 százaléka, 255 milliárd forint új beruházások finanszírozását 
szolgálta. Szakágazati megoszlásban – ugyanúgy, mint az előbb mutattam – a 
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növénytermesztés játszotta a meghatározó szerepet, az állattenyésztés pedig 
közel 30 százalékkal vett részt ebben a programban. Tehát volt rá igény, és 
komoly igény volt, amivel éltek is a gazdálkodóink. Itt egy 2,5 százalékos éves 
kamatozású hitelről volt szó, tehát a korábbi időszakot figyelembe véve 
tényleg nagyon-nagyon kedvező, többéves futamidejű hitelekről volt szó. Az 
élelmiszeripar igénybevétele ebből a programból már alacsonyabb volt, 
7 százalék körüli összeg volt, és itt is a hitelek mintegy 53 százaléka került új 
beruházások finanszírozásához. Amit mondtam, a program következtében 
történt tehát az hitelállomány-növekedés, amiről korábban beszéltem, és a 
hitelállomány szerkezetének, lejárati és forrásszerkezetének pozitív változása 
is ennek a konstrukciónak volt köszönhető.  

A növekedési hitelen kívül mindenképp szeretnék szólni a Magyar 
Fejlesztési Bank hiteltermékeiről is, hiszen ezek is nagyon fontosak és nagyon 
kedvezményesek. Itt a forgóeszköz hitelprogramokra gondolok elsősorban, 
amelyek továbbra is elérhetőek. 29 milliárd forint összegű forrásról beszélünk, 
3 hitelprogram. Az első a forgóeszköz, Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 
15 milliárddal, ezt főleg az állattenyésztés finanszírozására találtuk ki. Itt a 
konstrukciónak a lényege az volt, hogy a felvehető hitel a termelőknél 
maximum 50 millió forint, a termeltetőknél vagy integrátoroknál pedig 
maximum 500 millió forint. A TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram elsősorban a 
zöldség-gyümölcs ágazatot próbálta segíteni forgóeszköz-finanszírozás 
szempontjából 8 milliárdos keretösszeggel, a felvehető hitelösszeg maximum 
250 millió. És szintén nagyon fontos az Élelmiszeripari Forgóeszköz 
Hitelprogram 6 milliárd forintos keretösszeggel és maximum 500 millió forint 
hitelfelvételi lehetőséggel. Kedvező konstrukció, hiszen 6-7 éves a futamidő 3-
4 év türelmi idővel, és miután kamattámogatást nyújtunk, 60 százalékos 
kamattámogatást nyújt az FM a nemzeti költségvetésből ehhez a 
konstrukcióhoz, a ténylegesen fizetendő nettó kamat még kedvezőbb, mint a 
növekedési hitelnél volt a 2,5 százalék, ez olyan 2-2,2 százalék körül mozog.  

Az Agrár Széchenyi kártya szintén egy fontos konstrukció. Szabad 
felhasználású folyószámlahitelről beszélünk, maximum 3 év a futamidő. Itt is 
ad az FM a nemzeti költségvetésből, a saját költségvetéséből 4 százalékpontos 
kamattámogatást, plusz még 50 százalékos kezességvállalási díjat. Ugye a 
hitelfelvételnél a fedezet általában előjön problémaként, és a 
mezőgazdaságban különösen, főleg a kicsiknél elő szokott jönni 
problémaként, tehát a kezességvállalási díj – majd erről külön beszélek még – 
és az arra nyújtott támogatás nagyon fontos, és lehet látni, hogy végül is a 
vállalkozást, a hitelfelvevőt terhelő kamat a nullához közelít, tehát 
0,14 százalék éves bontásban, éves viszonyításban, tehát nagyon-nagyon 
kedvező. Most augusztusban módosítottunk a hitelkonstrukción az 
igényeknek megfelelően: felemeltük a mozgásteret, a felvehető hitel 
maximuma 100 millió forintra nőtt – korábban ez 50 millió forint volt –, a 
lejárt üzleti évvel nem rendelkező, fiatal mezőgazdasági termelőknél a 
nyújtható hitelösszeget 15-ről 25 millió forintra emeltük, és ugyancsak 15-ről 
25-re emeltük a tárgyi biztosíték nélkül felvehető hitelösszeget. Én úgy 
gondolom, hogy ennél kedvezőbb hitelkonstrukciót nagyon nehéz kitalálni – 
mi mégis kitaláltunk, erről majd később fogunk beszélni, úgy látom. 
(Derültség.)  

Az Agrár Széchenyi Kártyánál maradva a jobb oldali tábla mutatja a 
megkötött szerződések számát, ami megközelíti a 8 ezer darabot, a bal oldali 
tábla pedig a kihelyezett hitelösszeget mutatja kumuláltan, ez 67 milliárd 
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forint 2017. I. félévkor. Ebből az egyéni gazdaságok hitelei 70 százalékos 
részarányt tettek ki, az Agrár Széchenyi Kártya elsősorban erről szól, a kisebb 
vállalkozások finanszírozását segíti, de természetesen nemcsak beruházás, 
hanem forgóeszköz-finanszírozás tekintetében is. Az átlagos hitelösszeg 
folyamatosan nő: induláskor 6 millió forint volt hitelfelvevőnként, jelenleg 
most már megközelíti a 10 millió forintot. Növekedett a szerződések 
futamideje, és a jelenleg fennálló hitelállomány összege több mint 44 milliárd 
forintot tesz ki.  

Itt van az a hitelkonstrukció, ami még az Agrár Széchenyi Kártyánál is 
kedvezőbb, ugyanis teljesen költségmentes, de ez csak speciális esetekben 
alkalmazható; ez magyarul azt jelenti, hogy teljesen ingyen van, csak a tőkét 
kell visszafizetnie a hitelfelvevőnek. Ez vonatkozik az előbb említett MFB-
konstrukciókra, az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramra, a TÉSZ Forgóeszköz 
Hitelprogramra, az Agrár Széchenyi Kártyára, és itt azokat próbáltuk ezekkel a 
konstrukciókkal segíteni, akik vagy valamilyen országosan is nagy területtel 
érintetten elemi kárt szenvedtek, vagy a kedvezőtlen piaci jelenségek miatt 
jutottak bajba, itt a tej- és a sertéspiaci válságra gondolok. Itt tehát 
100 százalékos támogatást ad az FM mind a banki költségekre, mind a 
garanciális, fedezeti költségekre. Eddig majdnem 1600 vállalkozás 12 milliárd 
forint összegű ilyen jellegű támogatásban részesült. Csak emlékeztetőül: ebbe 
a konstrukcióba esett, amikor a 2016 májusában volt egy komoly jégeső a 
növénytermesztési, szántóföldi növénytermesztési ágazatban, lehet látni – ez 
a konstrukció már lezárult –, hogy több mint 900 vállalkozás 6,7 milliárd 
forint támogatásban, hitelben, ilyen kedvezményes hitelben részesült. Volt a 
2016 áprilisi, tavaszi fagykár, jól emlékeznek a kertészeti ágazat szereplői, 
tehát az ültetvényesek szintén igénybe vehették ezt a konstrukciót. A piaci 
válság tekintetében említettem, a tejjel és a sertéstartással kapcsolatos 
problémákat, az ezzel foglalkozó kis- és középvállalkozások is hozzájuthattak 
mintegy 3 milliárd forintban ehhez a kedvezményes hitelhez. És az idén 
szintén volt fagykár és jégesőkár, elég jelentős, az ültetvényes gazdálkodókat 
sújtotta elsősorban.  

Ez a konstrukció még nyitva van, az idén december 31-éig megkötött 
hitelszerződéssel rendelkezők igényelhetik ezt a támogatást augusztus 8-ától. 
Ehhez, ezekhez a konstrukciókhoz mindig van egy települési lista, hogy éppen 
hol esett a jég, vagy hol volt fagykár, és ezt a települési listát mindig 
aktualizáljuk. Tehát hogyha ne adj’ isten holnap történik valami ilyen jellegű 
kár, akkor egy jogszabály-módosítással azonnal fel tudjuk vinni az érintett 
településeket a kedvezményezetti listára. 

Utaltam rá, hogy a banki hitelek fedezete szempontjából nagyon fontos 
a kezességvállalás, itt az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány szerepe 
megkérdőjelezhetetlen. A tendencia az, hogy a garantált hitelek állományának 
alakulása egyértelmű növekedést mutat, illetve a hitelszerződés-kötések 
száma is egyértelműen növekedést mutat 2010 óta, és én arra számítok, hogy 
ez továbbra is így lesz. A garantált hitelek 85 százaléka őstermelők, családi 
gazdaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek számára került folyósításra, 
95 százaléka az agrár-mikrovállalkozásokat érintette, tehát a legkisebbeket. A 
forgóeszközhitelek tekintetében volt a legnagyobb igény a Hitelgarancia 
Alapítvány bevonására, hiszen a beruházási hitelek részesedése csak 
8 százalék körül mozgott ’17. félévkor. És a legtöbb esetben, 97 százalékban 
igénybe vették a kezességi állami támogatást, tehát hogy kedvezményes 
kezességi díj mellett vehették igénybe az agrárgarancia szolgáltatását.  
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A lízing szintén fontos a mezőgazdaság finanszírozásában is. A 
lízingcégek mezőgazdasági kihelyezése – az első táblázat mutatja – 70 milliárd 
forint, 70 milliárdos nagyságrend most már 2014 óta. Idén az I. félévben 
ennek pont a felénél tartunk, tehát jó esély van arra, hogy ez a 70 milliárdos 
szint az idén is beáll. A tőkekinnlévőség, tehát ha úgy tetszik, a lízinghitel-
állományát mutatja a jobb oldali táblázat, ez most már meghaladja a 
109 milliárd forintot, és ami nagyon fontos, hogy ezen belül az új 
mezőgazdasági gépek lízingje 86 százalékos részarányt tesz ki.  

A finanszírozás szempontjából szólni kell a különböző uniós, illetve 
hazai költségvetésből finanszírozott támogatások előlegének a fizetéséről. 
Magyarország már nagyon régóta, amióta lehetőség van erre az Unióban, él 
ezzel a lehetőséggel. Ugye itt maximum 70 százalékos előleg fizetésére van 
lehetőség, ez a maximum 70 százalék – ebből sokszor volt félreértés – nem azt 
jelenti, hogy mindenki 70 százalékos előleget kap, hanem ahol nincsen semmi 
probléma, ott van lehetőség 70 százalékos előlegre, és ez mindig október 16-a 
után indulhat meg, és az előlegfizetés november 30-áig tart, utána már 
átmegy részfizetésbe, illetve végkifizetésbe a dolog. A kifizetések most már a 
kincstárhoz tartoznak. Úgy tervezi a kincstár, hogy mintegy 208 milliárd 
forint előleget fog fizetni – ez tavaly 182 milliárd forint volt –, reméljük, hogy 
ez így is lesz majd.  

Az újdonságokról. Hamarosan indul, legalábbis a tervek szerint egy 
MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program. Ennek a jogi alapját az Irinyi-terv – 
amelyet egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium kezel – képezi, és ez 
egyértelműen a hazai mezőgazdaságigép-gyártást, gépforgalmazást, hazai 
mezőgazdaságigép-beruházásokat hivatott segíteni, hiszen ezen a piacon a 
multinacionális cégek egyértelmű túlsúlyban vannak, és azért a hazai 
mezőgazdaságigép-gyártás komoly hagyományokra tekint vissza. Itt 
szeretnénk tehát elérni egy áttörést, tehát mind a gyártókat, mind a 
forgalmazókat, mind a vevőket szeretnénk megfinanszírozni egy 
kedvezményes hitelkonstrukcióval a beruházási és a forgóeszköz-területet is 
érintően. A tervezett fő paraméterek: saját erő 25 százalék, futamidő 
beruházási hitelnél 10-15 év, forgóeszközhitelnél 6 év, a hitelkamat pedig 
maximum 3 százalék lenne majd, és az MFB-pontokon keresztül várhatóan 
2018-tól lesz majd elérhető ez a hitelkonstrukció.  

Többször utaltam az AVHGA-kezességvállalásra, annak a fontosságára. 
Itt is van egy új támogatási lehetőség. Alapesetben a Hitelgarancia Alapítvány 
kezességdíjához az FM ad egy költségvetési díjtámogatást, ami egyébként 
állami támogatásnak minősül, és az uniós de minimis szabályok azonnal 
bejönnek, és vonatkoznak, tehát ez korlátozottan vehető igénybe. De van 
magának a Hitelgarancia Alapítványnak is egy saját alapítványi kezessége, ami 
viszont nem számít már állami támogatásnak, tehát ahol de minimis-korlát 
van, ott ezzel a konstrukcióval ezt ki lehet iktatni. És van egy Európai 
Beruházási Alap-viszongaranciával működő konstrukció, ez az úgynevezett 
COSME-kezesség, ez szintén nem számít állami támogatásnak, és adott 
esetben, hogyha a de minimis-korlátok bejönnek, ezt is igénybe lehet venni.  

Még egy dologról szeretnék befejezésül beszélni. Dolgozunk egy 
mikrofinanszírozási hitelalapon. Én most elmondtam, remélhetőleg számos 
kedvezményes hitelkonstrukciót, amit a mezőgazdaságot érinti, ennek 
ellenére a különböző elemzések, AKI-elemzések, FM-elemzések szerint van 
még mindig legalább 30 ezer olyan kisvállalkozás, amely valamilyen 
szempontból a bankok számára nem finanszírozható, mert vagy az 
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üzemmérete vagy a mérlege vagy bármilyen egyéb ok miatt, adósminősítési 
szempontból nem finanszírozható. Leginkább ezek szorulnának egyébként 
hitelre, és pont ők nem jutnak semmilyen forráshoz, akármilyen 
kedvezményeket dolgozunk ki. Jelenleg folynak a tárgyalások a 
Miniszterelnökséggel, hogy 5-10 milliárd forint összeggel egy pilotprojektet 
dolgozzunk ki ezen piaci szereplők számára a Vidékfejlesztési Program 
forrásait felhasználva, legalábbis mi ezt javasoljuk, tehát az EMVA-forrásokat; 
az a Miniszterelnökséghez tartozik, ezért kell ez ügyben egyeztetnünk. Ezek a 
tárgyalások folynak, lehet látni a fő paramétereket, nagyon kedvező lenne 
olyan 5 százalék körüli kamattal. Az egyeztetések folynak, én remélem, hogy 
jövőre ebből a konstrukcióból is lehet valami. Itt vannak a fő paraméterei 
ennek a konstrukciónak.  

Tisztelettel köszönöm a figyelmet, és amennyiben kapok kérdést, 
megpróbálok rá a legjobb tudásom szerint válaszolni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a tájékoztatásodat. A 

bizottságunknak rendelkezésre áll a kivetített anyag, aki igényt tart rá, az 
jelezze, és a titkárságtól el tudja kérni a mélyebb elemzések végett. Kérdezem, 
hogy kinek van kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Megadom 
a szót Kónya Péternek.  

 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm szépen. Köszönöm a 
tájékoztatást, államtitkár úr. Én magam is örömmel konstatáltam, hogy a 
mezőgazdaságban a hitelállomány, a kihelyezett hitelállomány évről évre 
szignifikánsan növekedik, ez azt jelenti, hogy fejlődik a gazdaság. Ugyanakkor 
én azt egy nagyon negatív tendenciának tartom, hogy maga az élelmiszeripari 
ágazat ezt nem követi, sőt, ezt dinamikusan meg kellene hogy haladja, hiszen 
az azt jelentené, hogy egy nagyobb hozzáadott értékkel nagyobb hasznot is 
termelne ez az ágazat, egyébként is el van maradva Magyarországon az 
élelmiszeripari ágazat, annak jóval meg kellene haladnia azt. Mit kíván tenni a 
tárca annak érdekében, hogy ez a tendencia valamilyen módon megváltozzon, 
illetve hogy kedvező folyamatokat tapasztalhassunk e téren? Illetve önök is így 
látják-e ezt? Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Én is 

szeretném megköszönni államtitkár úrnak a tájékoztatását, és egy kérdésem 
lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. Az államtitkár úr felhívta a figyelmet 
arra, hogy a hitelnövekedésnek az egyik legnagyobb oka a Növekedési 
Hitelprogram volt, ami rendkívül kedvező feltételekkel nyújtott hitelt egy 
olyan időszak után, ami a világválság idején igen kedvezőtlen hiteleket hozott, 
és nyilván nagyon sokan ezeket a kedvezőtlen hiteleket váltották ki, az 
államtitkár úr is említette, hogy 53 százaléka volt új beruházás. Azt szeretném 
kérdezni, hogy ez ugye azt jelenti, hogy a hitelnövekedésnek egy jelentős része 
nem új hitel, hanem gyakorlatilag a régi, rosszabb konstrukciós hiteleknek a 
kiváltása, tehát ezzel együtt volt ez a szignifikáns növekedés, hogyha jól értem. 
Nyilván segített gazdaságilag, csak jól értem-e, hogy a növekedés ebből is 
adódik? (Czerván György: Igen.) Köszönöm.  
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ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Köszönöm a tájékoztatást az államtitkár úrnak. Egy rövid kérdésem van. Jól 
értettem, ez a gépfinanszírozás vagy –hitelezés magyar gyártmányú gépekre 
vonatkozik kimondottan, vagy esetleg külföldi gépekre is? Hogyha én jól 
értettem, akkor ez csak magyar gépekre vonatkozik. (Közbeszólások.) Magyar 
gépgyártó által előállított gépre? (Czerván György: Igen.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bocsánat, akkor én is kérdezek. (Derültség. – Farkas Sándor: 

Ez fontos.) Tehát itt a kedvezményezett nem maga a vásárló, hanem a gyártó, 
ha jól értem, hogy arra ösztönözzük, hogy… (Közbeszólások: Nem. – Farkas 
Sándor: Nem.) Nem. Akkor… (Farkas Sándor: Is-is.) Akkor kérném ezt 
jobban kifejteni, mert félreértettem én is.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, csak ezt 

kiegészítve… (Derültség.)  
 
ELNÖK: Horváth Istvánnak adok szót. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Ezt kiegészítve, mert jelen pillanatban gépeket lehet vásárolni 10 százalék 
önerő plusz áfa finanszírozással, tehát itt az a 25 százalék ahhoz képest nem 
annyira kedvező, mint ami finanszírozás most van. Tehát lehet, hogy akkor azt 
rosszul értettük, illetve azt értettük, hogy a gépgyártó kap olyan 
finanszírozást, hogy tudja a termelését korszerűsíteni, illetve bővíteni, mert 
különben nagy szükség lenne a saját gyártásokra, tehát az irány szerintem 
nagyon jó.  

 
ELNÖK: Ha nincs több kérdés (Senki nem jelentkezik.) – így 

özönvízszerűen ráöntöttük az államtitkár úrra (Derültség.) –, akkor várjuk a 
választ. Megadom a szót. 

 
CZERVÁN GYÖRGY, az Földművelésügyi Minisztérium 

agrárgazdaságért felelős államtitkára: Volt, amire közben bólintottam. A 
lényeg az, Kónya képviselő úr, hogy egyértelmű, hogy minekünk is ugyanaz a 
véleményünk, hogy az élelmiszeripar… Holnap fogok beszélni erről, hogy 
milyen exporteredmények vannak, amire most így fejből emlékszem, hogy 
most már 2012 óta az agrárexportunk 8 milliárd euró fölött van, és az idei I. 
féléves adatok azt mutatják, hogy a tavaly ilyenkorihoz képest is még 
kedvezőbb számokra lehet számítani, tehát hogy magasabb hozzáadott értéket 
tudunk külföldre vinni, illetve realizálni. Ehhez egyértelműen kell, hogy az 
ágazat finanszírozása is megoldott legyen, és azon vagyunk, hogy ezek a 
hitelkonstrukciók működjenek az élelmiszeriparban is. De a hitelek mellett 
azért én a támogatásokat, tehát a vissza nem térítendő támogatásokat 
szeretném most kiemelni, mert az élelmiszeripar részére ebben a hétéves 
ciklusban mintegy 300 milliárd forint áll rendelkezésre az ÉLIP programon 
meg egyéb nagyvállalati programon keresztül – én nem tudom, hogy utoljára 
mikor volt ennyi (Farkas Sándor: Sosem!) –, és én úgy gondolom, hogy ez 
lökést fog adni annak, hogy az élelmiszeripar finanszírozása a támogatásokon 
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keresztül, illetve a meglévő hitelkonstrukciókon keresztül kedvező irányba 
tudjon elmozdulni.  

Amit Harangozó képviselő úr mondott, ott közben bólintottam, tehát 
jól értette, amit elmondtam. Itt az Irinyi-programmal összefüggésben még 
egyszer mondom: ezzel mi maximálisan egyetértünk, de ezt a konstrukciót az 
NGM dolgozza ki, tehát ez várhatóan jövőre fog beindulni. De akkor nem 
hangsúlyoztam eléggé, hogy a gyártóra, a forgalmazóra és a vevőre, tehát a 
termelőre is vonatkozik ez a hitelfelvételi lehetőség (Farkas Sándor: Tehát a 
teljes körre.), és a hazai mezőgazdaságigép-gyártásnak akarunk ezzel 
segítséget adni. Pont mondtam, hogy a multinacionális cégek 80 százalékban 
vannak jelen ezen a piacon, tehát mi a hazait szeretnénk fellendíteni azzal, 
hogy a gyártónak is segítünk, hogy hozzájuthat ilyen hitelhez, ahol minimum 
25 százalék a saját erő, tehát a sajáterő-rész; valamennyi saját erő mindenhez 
kell, hogy ez most sok vagy kevés, azon lehet elmélkedni, de a lényeg az, hogy 
a hitelkamat 3 százalék, és a beruházási hitelt felvevőnek 10-15 év a futamidő, 
tehát egy elég hosszú időszak ahhoz, hogy megtérüljön, és azt vissza tudja 
majd fizetni. És egyértelműen a termelőknek is lehetővé kívánja tenni a 
konstrukció, hogy hazai gépet, hazai mezőgazdasági gépet – itt munkagépek 
vannak elsősorban, én úgy gondolom, hogy nem erőgépfejlesztésben 
gondolkodik elsősorban a Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetsége, hanem itt 
azért munkagépekről van szó, de nyilván az erőgép sem kizárt, volt annak 
idején jó traktorgyártás is, vagy a szárítókapacitásokra is gondolok, tehát itt 
azért sok minden szóba jöhet majd. Nem tudom, így érthetőbb-e. (Harangozó 
Gábor István: Köszönöm.)  

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

Amennyiben nincs, akkor lezárom a 2. napirendi pontot is, és megköszönöm 
az államtitkár úrnak külön az anyagot, amelyet eljuttatott hozzánk, és az 
előadást és a kiegészítő gondolatokat is. Köszönöm szépen.  

Tájékoztató a mezőgazdasági termelőket és beszállítókat, 
továbbá az élelmiszeripari termékeket előállítókat segítő 
piaci intézkedésekről, tervekről 

Rátérünk a 3. napirendi pontra: tájékoztató a mezőgazdasági 
termelőket és beszállítókat, továbbá az élelmiszeripari termékeket előállítókat 
segítő piaci intézkedésekről, tervekről, és itt Ledó Ferencet, a Fruitveb Magyar 
Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és Szakmaközi szervezet elnökét és dr. 
Wagenhoffer Zsombort, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezető 
igazgatóját fogjuk meghallgatni. Én úgy gondolom, hogy őnekik külön-külön 
szól ez a 20-20 perces előadási keret, ha jól gondolom – a szervezőkre nézek 
(Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) –, egy napirendi ponton belül 
vannak ugyan, de én ezt így kérném szépen. Akkor – Ledó Ferenc, te kezded? 
(Ledó Ferenc: Igen.) – megadom a szót. 

Tájékoztatók 

Ledó Ferenc 

LEDÓ FERENC, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács 
és Szakmaközi Szervezet elnöke: Először is szeretném megköszönni az elnök 
úrnak, hogy meghívást kaptunk a mai mezőgazdasági bizottsági ülésre, és 
engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a zöldség-gyümölcs ágazat 
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helyzetéről, hogy milyen problémákkal küzdünk, úgy is fogalmazhatnék, hogy 
miben kérnénk egy kis lobbisegítséget, hogy mi a jövő, a végén a tész-ekről 
szólnék – hisz a legjobban a tész-eknek a rendszere adja azt, hogy milyen 
piacszabályozásokat, piacra jutást tudunk elérni –, a legvégén pedig nagyon 
röviden arról, hogy az idei évben, jelenleg valójában hogy is áll a zöldség-
gyümölcs ágazat.  
Annyit szeretnék mondani, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat a legtöbb 
ágazathoz képest egy speciális helyzetben van: rendkívül sokrétű, a 
felhasználás többirányú. Magyarországon mintegy 50-60 zöldség-, 
gyümölcsfajt termelünk, és ezeknek többcélú a felhasználása: lehet frisspiaci, 
feldolgozott, azon belül is konzerv, mélyhűtött, italgyártás, lé, pálinka, 
szárítmány, de sok esetben kettős célra is, és magánál a piacra jutásnál azért 
időnként ez zavarokat is tud okozni. Nagyon nagy különbségek vannak a 
frisspiaci termékeknél a tárolhatóság szempontjából, vannak olyan gyümölcs- 
zöldségfajok, amelyek egy-hét napig tárolhatók, mint a saláta, a szamóca, de 
van, amit korszerű tárolóval akár 6-8 hónapig is lehet tárolni, mint például az 
alma, gyökérzöldségek, hagyma. 

A zöldség-gyümölcs ágazat elsődleges kibocsátása évente 280-
290 milliárd forint, a másodlagos kibocsátása megközelíti a 800 milliárd 
forintot. Évente a zöldség-gyümölcs ágazat mintegy 2,5-3 millió tonna árut 
állít elő, az elmúlt évek gyakorlata az – és ebben évek óta olyan nagy változás 
nincsen –, hogy durván 50 százaléka frisspiaci termékként, a másik 
50 százaléka pedig feldolgozott termékként kerül piacra. Ha tovább 
boncolgatjuk, akkor a frisspiaci termékeknek mintegy az 50 százaléka kerül 
kiskereskedelmi láncokba, helyi piacokra 10-12 százalék, exportra 15-
20 százalék, a nagybani piacok forgalma folyamatosan csökken, de még most 
is jelentős, 20-25 százalék, és úgy szoktam fogalmazni, ez a 20-25 százalék az 
előbbiek közé landol valahova, tehát ugyanoda kerül be, vagy áruházláncba 
vagy helyi piacokra.  

Sajnos a termelés technológiai, technikai színvonala rendkívül 
heterogén, ez főleg a nagy kézimunkát igénylő fajoknál tapasztalható. Nagyon 
nehéz egységes elveket, szerződéseket, szabályozórendszert kidolgozni, 
például a csemegekukorica-értékesítésre, ami feldolgozott, vagy mondjuk egy 
szamócaértékesítésre. Továbbra is nagy gondot jelent, hogy a sokszereplős 
termelés miatt nincs egységes árualap, nagymennyiségű árualap, amivel ki 
lehetne szolgálni elsősorban a láncokat és a feldolgozókat. Szerencsére az 
elmúlt évek tapasztalata, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a 
helyi piacok szerepe nőtt, és a faj-, fajtaválaszték sokszínűsége a helyi 
piacokon mindenképpen előnyt jelentett. Ez nagy jelentőséggel bír olyan 
szempontból, hogy a házi kertekben, kisebb gazdaságokban, amit ugyan 
nevezhetünk árutermelésnek, de a szó szoros értelmében azért inkább a helyi 
piacokra való termelés esetén tesszük ezeket, ez borzasztó nagy szerepet 
játszik a vidék lakosságának a megtartásában. Én bízom benne, hogy ami 
most elindul, ez a háztáji, jobban mondva házi kerti program, az szintén ezt a 
célt szolgálja.  

Azt kell látni, hogy az erősen gépesíthető növényfajok termelése 
elsősorban a zöldségeknél inkább a nagyobb családi gazdaságokban és 
nagyüzemekben folyik, de azt azért el kell mondani, hogy a zöldség-gyümölcs 
ágazatot – pár kultúrát leszámítva, mint a csemegekukorica és a zöldborsó – 
jelenleg is azért inkább a kisebb és a közepes gazdaságokban állítják elő, 70-
80 százalékban, a gyümölcsre ez kimondottan igaz. Én úgy gondolom, hogy a 
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következő feladat is az lesz, hogy ezeknek a gazdaságoknak a megerősítését 
kell előtérbe helyezni, hisz azért ezek bizonyos szempontból a piacra jutásnál 
hátrányt „élveznek” a nagyobb gazdaságokkal szemben.  

Egyet azért látni kell, és nem dughatjuk homokba a fejünket, hogy a 
kereskedelemben, a feldolgozóiparban a globalizáció hatására borzasztó 
nagyfokú koncentráció jelentkezett. Úgy gondolom, hogy a feldolgozók felé és 
az áruházláncok és az export területén csak akkor van esélyünk, ha ezen az 
oldalon a termelők is összefognak. Mi úgy gondoljuk – jómagam is a termelési 
szektorból jövök, 30 évig a termelésben dolgoztam –, hogy a jó minőségű 
árualap megteremtése az alapja a biztos piacnak, én úgy gondolom, hogy ezért 
az elkövetkező időszakban is lehet tenni. Egyet látni kell: hogy a zöldség-
gyümölcs ágazat, a legtöbb növényfaj termelés rendkívül tőkeigényes és 
beruházásigényes.  

Ahhoz, hogy a termelők között létrejöhessen a közös értékesítés, 
egységes árualapra van szükség. Én vallom, hogy először a termelést kell 
rendbe tenni, és csak utána jöhet szóba az értékesítés. Magyarországon a 
legtöbb zöldség-, gyümölcsfajt, ami az éghajlatunkon megtermelhető, 
pozitívan, tehát gazdaságosan lehet termelni. Ugyanakkor azt is látni kell, 
hogy az erősen gépesített kultúrák kivételével ma a zöldség-gyümölcs ágazat a 
nyugat-európai szinthez képest – több elemzést is végzett a Fruitveb, akár 
költségelemzéseket, hozamelemzéseket, minőségi elemzéseket is – valahol 30-
40 százalékon tartunk, tehát borzasztó nagy tartalékaink vannak ezen a 
területen.  

És akkor pár gondolatot arról, hogy mit gondolunk mi arról, hogy a 
termelés területén mivel lehetne látványosan javítani a versenyképességünket. 
Ma Magyarországon, ha összeadjuk, akkor durván olyan 160-170 ezer 
hektáron történik zöldség-, gyümölcstermelés, és az egyik legégetőbb kérdés 
az öntözés kérdése – ezt azért mondjuk, mert a zöldségnövényeknek mintegy 
a 65-70 százaléka öntözhető, a gyümölcsféléknek pedig csak a 25 százaléka –, 
ráadásul ezeknek az öntözéseknek is egy jelentős része, főleg ami a 
zöldségtermesztésben van, vízpazarló megoldás. Úgy szoktam fogalmazni 
szakmai berkekben, hogy aki ma zöldséget, gyümölcsöt próbál termelni 
öntözés nélkül, az nem kockáztat, hanem hazardíroz. A klímaváltozás 
hatására, én úgy gondolom, ezt mindenképpen meg kell oldani, és ez egy 
fontos szempont, mert ha ebben az elkövetkező időben nem tudunk lépni, 
akkor leépülés tud bekövetkezni. A legnagyobb gondunk az, hogy ha van egy 
aszály, akkor sok esetben 30-40 százalékos az aszály miatti termésingadozás, 
és ezt a piac, a feldolgozó nem tudja lekövetni.  

A másik, ami vesszőparipánk, legalábbis nekem, a korszerű 
szaktanácsadás. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban borzasztó sok 
kísérlet volt arra, hogy a szaktanácsadás kérdését rendbe tegyük, de azt látni 
kell, hogy a szaktanácsadás lassan kettéválik. Az egyik része az, ami a 
pénzügyi támogatások megszerzésére, azoknak a dokumentációknak az 
elkészítésére vonatkozik, a másikat pedig én úgy hívom, hogy a gumicsizmás 
szaktanácsadók, és pont azoknak a kis- és közepes gazdaságoknak van nagy 
szüksége szakmai segítségre, amelyeket mindenképpen fel kell hozni és meg 
kell erősíteni, mert hosszú távon a zöldség-gyümölcs ágazatban ők tudnak 
csak megfelelő minőségű és mennyiségű árualapot termelni. Ehhez 
hozzátartoznak a technológiai kutatások, a kísérleti termesztés, gondolok itt 
arra, hogy elindultak ezek a mintagazdaságok, ezeket kellene valahogy a 
zöldség-gyümölcs ágazatban is kiterjeszteni, amelyek meg tudják ezeket 
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oldani. Erre vannak kísérletek, pár tész elindult ezen az úton, hogy megoldja a 
dolgokat.  

A másik a szélsőséges időjárás – erről nem szeretnék beszélni, hisz 
Győrffy Balázs majd fog erről később beszélni. De azért hozzáteszem, hogy a 
minőségi és mennyiségi árutermelést és a fajlagos költségek csökkentését csak 
úgy tudjuk elérni, hogyha ezeket a beruházásokat döntően a termelők el 
tudják végezni, mert hogyha megcsináljuk az öntözést, a korszerű tápanyag-
utánpótlást, akkor tudunk minőségi almát termelni, de bármelyik gyümölcsöt 
mondhatnám.  

A következő a post harvest kérdése, az osztályozás, a csomagolás, az 
elsődleges feldolgozás. A tész-ek ebben azért sokat léptek, hisz a tész-ek 
megalakulása óta rengeteg hűtőbázis és post harvest rész elkészült, de még 
most is látunk elsősorban a zöldségtermelésnél lemaradásokat, például 
nincsenek korszerű hagyma-, gyökérzöldség-tárolóink, és sok esetben nem 
azért nincs magyar hagyma februárban-márciusban a piacon, mert nem 
tudnánk megcsinálni, hanem mert nincs olyan tárolónk, mert a gépszínekben, 
amelyeket berendeznek hagymatárolónak, maximum karácsonyig tudják 
eltenni ezeket a dolgokat.  

Én úgy gondolom, hogy a másik nagyon lényeges kérdés, hogy az 
adópolitikában – és ebben sok kérdést látunk mi – nagyon pozitívnak tartjuk 
a családi gazdaságok megerősítését, tehát ez egy elmozdulás a hagyományos 
őstermeléstől a következő lépcsőig, de most is úgy látjuk, és az egyik 
legnagyobb bánatunk, hogy igaz, hogy az EKÁER nagyon sok pozitívumot tett 
a kertészetnek, a zöldség-gyümölcs ágazatnak, elsősorban az importáru 
behozatalát nehezítette meg, de azért most is úgy gondoljuk, hogy még mindig 
20-30 százalékos, persze ez növényfajonként változó, a feketekereskedelem 
aránya, és amíg ez nem tisztázódik le, addig ebben mindenképpen hátrányban 
vagyunk. Többször lobbiztunk és kértük, hogy az áfakérdést a zöldség-
gyümölcs ágazatban is meg kellene oldani, mert az egyik oldalon ugyan van 
egy nagy kiadása, de most már látjuk azt, hogy a tisztességes termelőket, 
feldolgozókat és az összefogást hátráltatja az, hogy az áfakérdést nem tudjuk 
megoldani. A serpenyőnek két oldala van, mi úgy gondoljuk. Ebben a Fruitveb 
vállalta azt, hogy az év végéig el fogunk készíteni egy komolyabb szakmai 
anyagot.  

Végül a tész-ekről annyit, hogy a tész-eknek lenne az a feladata, hogy 
betöltsék azt a szerepet, hogy a piacra jutást tudják segíteni. Eltelt 15 év, tehát 
most már azért nagyon sok pozitív és negatív tapasztalatunk van a tész-ekkel 
kapcsolatban, csak párat emelnék ki, amit érdemes vizsgálni: hogy milyen 
társadalmi formában működnek a tész-ek, melyiknek mi az előnye, hátránya, 
a tagoknak az összetétele, méret-, színvonalszámok, milyen növényfajokat 
termelnek, volt egy időszak, amikor volt egy beruházási kényszer, 
kihasználatlan kapacitások voltak. Sajnos a kezdet kezdetén azért látszott az, 
hogy a választott képviselők, a menedzsment nem mindig lett megfelelően 
kiválasztva. A legnagyobb gondnak én azt tartom, hogy a tész-eknél még most 
is az a legnagyobb probléma, hogy nem teljes körű integrációt végeznek, tehát 
az értékesítésre fektetik a hangsúlyt, pedig én vallom, hogy minőségi árualap 
nélkül nem lehet rendes kereskedelmet választani. És a tész-ek 
szabályozásánál olyan bürokratikus követelményrendszerek alakultak ki, hogy 
sajnos – ezt ebben a körben is el kell mondani – nagyon sok tész gondolkodik 
azon, hogy nem folytatja tovább a tész a működését.  
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Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban mindenképpen nagyon 
sok pozitív hatás volt, de ahhoz, hogy 2022-25 körülig, amikorra az ilyen 
típusú támogatási rendszer valószínűleg megszűnik, még van 3-5 évünk, hogy 
ezeket a dolgokat rendbe tegyük, én úgy szoktam fogalmazni, hogy kicsit 
nagyobb sebességre kellene kapcsolnunk. A minőségi árualap termelése, ha a 
termelést rendbe tesszük, amit annak idején a stratégia tervben leírt a 
Fruitveb, hogy durván 1 millió tonnával lehet növelni a termésmennyiséget, 
meggyőződésem, hogy most is elérhető, tehát könnyen elérhető, ha ezeket a 
dolgokat rendbe tesszük, és még azt is hozzáteszem, hogy nem 
területnövekedéssel, hanem a meglévő területeknek a hatékonyabbá tételével. 
Ehhez – itt már elhangzott – fontos a feldolgozóipar, azt tudni kell, hogy 
ennek az 1 millió tonnának, ha ez megvalósul, legjobb esetben a 20-
25 százalékát tudja a frisspiac felvenni, a többit a feldolgozóknak kell 
felvennie, tehát a feldolgozóiparnak a rendbe tétele még nagyobb erőfeszítést 
igényel az elkövetkező évben.  

Mi azt kérnénk a tész-ekkel kapcsolatban, többször is kértük a 
kormányzattól, hogy legyen egy átvilágítás, mert most úgy érezzük, a tész-
ekkel egy kicsit ilyen patthelyzetben vagyunk, hogy se velük, se nélkülük 
címszó alatt működünk. Én úgy fogalmazok, hogy volt egy gyermekbetegség 
annak idején, amikor elindult 2002-ben, a 2008-11-es válság azért eléggé 
megringázta őket, tehát kihullottak azok, akik „nem odavalók”. A mostani 
tész-ek jelentős része akarja, szeretné csinálni ezeket a dolgokat, és nekem 
meggyőződésem, hogy ha főleg a gyümölcságazatban és főleg a kézimunka-
igényes ágazatokban az összefogás nem történik meg a tész-eken keresztül, 
akkor a termelés sem tud megújulni, mert a piacra jutást a kisebb termelők, 
családi gazdaságok saját maguk nem tudják megoldani. Teljes körű integrációt 
kell megvalósítani, amire vannak nagyon jó példák a tész-ek között, és el kell 
azon gondolkozni, hogy ezeket a megerősödött tész-eket hogy tudjuk úgy 
helyzetbe hozni, hogy a termékpálya mellett további koncentráció jöjjön létre, 
adott esetben mondjuk a hagymások, a hagymás tész-ek valami 
együttműködést ki tudjanak alakítani, hogy együtt tudjanak megjelenni a 
piacon, hisz a másik oldal, a kereskedelmi oldal ezt kívánja.  

És akkor nagyon röviden – ahogy nézem, még éppen öt percem van, 
abba bele fogok férni – az idei évről annyit, hogy a gyümölcságazat egy átlagos 
évet tudhat majd a magáénak, hisz azért még durván két hónap kint van a 
termelésből, de bízunk benne, hogy különösebben nagyobb gondunk már nem 
lesz az idei évben.  

El kell mondani, hogy nagyon bizakodva indult a gyümölcstermesztés, 
ha nem lettek volna tavaszi fagyok, akkor megközelítettük volna a 2015-ös 
eddigi, mindenkori rekordévet. 2015-ben tudván 1 millió 200 ezer tonna 
gyümölcs termett, most valahol 850 és a 900 ezer tonna közötti gyümölcsöt 
várunk, én úgy gondolom, hogy a helyzethez képest ez egy elfogadható állapot. 
Természetesen amit mondtam, a klimatikus dolgokat nem lehet teljesen 
megszüntetni, de nagyon sok mértékben azért lehet tompítani a káros 
hatásokat.  

A zöldségrészről annyit, hogy amit most már látunk, hogy biztosan jobb 
éve lesz, mint az elmúlt év volt, pedig a tavalyi év sem volt egy rossz év. A 
szántóföldi zöldségek közül talán a káposztaféléket leszámítva minden 
pozitívan fog zárni, ez azt fogja jelenteni, hogy durván egy olyan 100-150 ezer 
tonnával lesz, mint a tavalyi évben volt, valahol az 1 milliárd 800 ezer és a 
2 milliárd tonna között számolunk a szabadföldi zöldségnél. Nagyon jónak 
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ígérkezik a csemegekukorica, az ipari paradicsom, jó volt a zöldborsó, de a 
kisebb növények is jól teljesítettek ilyen szempontból. Hajtatásmennyiségben 
mindenképpen pozitívan zár, azt már lehet látni, hogy egy 30-40 ezer 
tonnával, durván egy olyan 450-460 ezer tonnán fog zárni, itt akár a 
paprikafélék, akár a paradicsom, a két legfontosabb, mindegyik pozitívan fog 
zárni. És ugyan még kisebb, de ideszámítható a gombaágazat, amely durván a 
szokásossal, tehát 30 ezer tonnával fog szerepelni.  

Voltak kisebb piaci zavarok, de azért összességében a piac is 
kiegyensúlyozottnak számított. Talán ami további gondot okoz, hogy hogyan 
tudjuk azt megoldani, hogy a szerződéses fegyelem javuljon az értékesítés 
területén, hogy ne akkor jöjjön oda a termelő, hogy nem kötött szerződést, 
amikor baj van, akkor próbáljunk segíteni, erre megindultak a 
minisztériummal a közös munkák. Meggynél az idei évben volt egy kísérleti 
évünk – nyugodtan mondhatom kísérleti évnek –, ez sok pozitívumot hozott, 
a kiértékelés most van folyamatban. Persze az idei évben könnyű volt eladni a 
meggyet, hisz Európában borzasztó meggyhiány volt, tehát ez annak is 
köszönhető, de legalább olyan évben tudtuk kipróbálni, amikor a hibák 
előjöttek, és akkor ezt lehet a következő évben javítani. Mi tehát 
mindenképpen bizakodva zárjuk ezt az évet összességében, de ahogy 
említettem, azért nagyon sok olyan problémával küszködünk, amit látunk, 
hogy meg kell oldani, mert egy európai közös piac van, tehát nekünk azon kell 
megjelennünk, és sajnos a kihívások azt jelentik.  

A marketingben, a fogyasztóknak a megszólításában elég sokat tudtunk 
tenni akár közösen az AMC-vel, akár saját magunk is. Csináltunk egy 
felmérést az elmúlt évben, amit ez év tavaszán fejeztünk be, ezt elmondanám, 
hogy a fogyasztók hogyan választanak termékeket, és szerencsére eljutottunk 
odáig, hogy most már a 10-ből 8 fogyasztó megnézi, hogy kinek a terméke. Ez 
2011-ben volt utoljára, amikor volt a német uborkabotrány, akkor gyorsan 
csináltunk egy hasonló felmérést, akkor 10-ből csak 5 fő volt, aki megnézte. 
Én úgy fogalmaznék, hogy most egy kegyelmi állapotban vagyunk a magyar 
fogyasztók szemében, ami azt jelenti, hogy ezt a bizalmat nem szabadna 
eljátszani, ezt ki kellene használni, és pontosan azért nagyon fontos minden 
olyan élelmiszer-biztonsági és technológiai fegyelem betartása, hogy ezt meg 
tudjuk tartani, hisz akkor tudunk fejlődni, ha a piacunk is tud bővülni. Én 
tehát úgy gondolom, hogy pozitívan tudjuk értékelni. Amit már elmondtam, 
hogy miben kérnénk a Mezőgazdasági bizottság segítségét, azt, úgy gondolom, 
ugyanúgy a kamarával közösen többször jeleztük, hogy mindenképpen jó 
volna, hogyha abban előre tudnánk lépni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És most megadnám a szót Wagenhoffer 

Zsombornak. (Dr. Horváth István: Lehet kérdezni?) Nem, majd együtt. (Dr. 
Horváth István közbeszól.) Mindenki figyeljen majd, az előadók is, mert 
együttes kérdésfeltevésre adok lehetőséget, mert egy napirendi pontban 
szerepel a két előterjesztő.  

Dr. Wagenhoffer Zsombor 

DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR, a Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége ügyvezető igazgatója: Én viszont kivetítőt használnék, köszönöm.  

 
ELNÖK: Helyes! 
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DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR, a Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a 
lehetőséget, elnök úr, hogy itt lehetünk, ez egy nagy megtiszteltetés az 
állattenyésztés valamennyi képviselőjének. Engedjék meg, hogy mindenkit 
nagy szeretettel meghívjak az OMÉK élőállat-kiállítás programjaira, illetve a 
bemutatókra! Mi is nagyon izgulunk, hogy az idő jó lesz-e, nagyon izgulunk, 
hogy elég ember kijön-e, mert ugye most a Kincsem Park egy új területe az 
OMÉK-nak, korábban itt egy részen ugyan voltak állatok, de azért nem ekkora 
részen, és ez egy új dolog. Reméljük, hogy a közönség terelése sikerül az AMC-
nek, erre sokszor felhívtuk a figyelmet, mert itt vannak a gyönyörű állatok 
gyönyörű helyen, környezetben, jó lenne, ha minél többen megnéznék őket.  

A bizottság összetételét elnézve is izgulok egy kicsit, mert azért itt 
vannak szakemberek, volt évfolyamtársam, kollégák, akik testközelből 
érzékelik a szakma problémáit és lehetőségeit, tehát ilyen szempontból nehéz 
és könnyű helyzetben is vagyok egyszerre. 16 diával készültem, az elnök 
úrnak, Farkas elnök úrnak megmutattam előtte a diákat, azt mondta, ezt 
lehetetlen 20 perc alatt elmondani – tehát akkor a lehetetlenre készülök. 
(Derültség.) Tényleg csak néhány mondatot mondok minden diánál, és akkor 
talán sikerül.  

Azért ne menjünk el amellett, hogy kikből áll az Állattenyésztők 
Szövetsége, milyen szervezetekből áll! Egy mondatban annyi, hogy talán ez a 
szervezet a kovásza az állattenyésztőknek. A célunk az, hogy Magyarországon 
annak a tenyésztésszervezésnek, ami nagyon komoly múltra tekint vissza, 
legyen jövője is, ezért dolgozunk. Mi generációkban gondolkodunk egyrészt az 
állatokat tekintve, másrészt az embereket tekintve is, tehát szeretnénk, 
hogyha még az unokáink is a saját kezükben tartanák a genetikát 
Magyarországon, és a nemesítéssel kapcsolatban önállóan tudnánk dönteni, 
döntéseket hozni.  

A tenyésztőket mi érdekli? Itt néhány fő témát vagy dolgot írtam föl, és 
még van nekem egy szívügyem, azt ide nem írtam fel. Kezdjük először a 
piaccal, mert a piac és támogatás, a legtöbb gazda, aki minket fölkeres, az első 
kérdésében a támogatásokról szokott kérdezni, aztán a piacról, de azért az 
utóbbi években ez is kezd megfordulni, úgy látom, tehát elfogadják azt, hogy a 
piac az, amihez alkalmazkodni kell, ez egy adottság, és aki jobban tud 
alkalmazkodni, az fog fennmaradni hosszabb távon, a támogatások ebben 
segíthetnek bennünket. Nehéz éveken vagyunk túl, most éppen egy jó helyzet 
van, azt gondolom, az állattenyésztés fő ágazatait tekintve, tehát azért ’15, ’16, 
’14 ennél rosszabb év volt – összességében beszélek most, mert egy-egy 
ágazatnál ki tudok ragadni rossz periódusokat akár ebben az évben is, de 
összességében így van. Most a baromfiról én nem beszélek, mert a Baromfi 
Terméktanács külön pályán dolgozik, itt most a sertés-, a szarvasmarha-, a 
kiskérődző-ágazatról és a lóágazatról beszélek.  

A támogatásokkal kapcsolatban annyit, hogy igen sok féle támogatás 
van, igen bonyolult ezeknek a rendszere, a gazdák sokszor nem tudják követni, 
ez igaz, viszont le kell szögezni azt, hogy nagyon fontos, hogy vannak, nagyon 
jó, hogy vannak, köszönjük, hogy vannak – itt Czerván államtitkár úrra is 
nézek, akinek nagyon sokat köszönhetünk ezekben, és kollégájának is, 
Szentirmay Zoltánnak, aki itt ül mellettem –, hogy az állattenyésztőknek a 
támogatásai olyan sokrétűek, és ezzel azért egy komparatív előnyben vagyunk, 
vagy legalábbis semmiképpen nem vagyunk hátrányban az Európai Unió 
többi tagállamához képest.  
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A fejlesztésekkel kapcsolatban fogok egy diát felvetíteni. Itt azért egy 
gondolat, nem akarok elmenni az állattartótelep-korszerűsítések mellett: hogy 
remélem, az eredmények hamarosan meglesznek, hiszen most már 
szeptember elejét írunk, és volt egyszer július vége, augusztus eleje, most 
szeptember elején vagyunk. Remélem, hogy az eredmények nagyon hamar 
megszületnek, és megtudjuk, hiszen nagyon várják a gazdák ezeket az 
eredményeket.  

Az ágazati stratégiáknál sertés-, juh-, őshonos- és lóstratégiák vannak, 
ezeket folytatni kell – itt megint az a kulcsszó, hogy: „folytassuk”. Szükség van 
rájuk, nagyon jó, hogy vannak, fontos, hogy működjenek, finomhangolásokra 
szükség van, ez tény.  

Genetika, nemesítés. Erről a végén, az utolsó dia kapcsán 
mindenképpen szeretnék szót ejteni, hiszen ezért dolgozunk elsősorban.  

A szívügyem, ami nincs itt, az az oktatás. Úgy gondolom, oktatás nélkül 
nincs jövőnk, tehát hiába van jó genetikánk, jó technológiánk, hiába jó a piac, 
hogyha nincsenek szakemberek, tehát ez egy olyan komoly téma, hogy itt most 
nem akarok ebbe azért mélyebben belemenni, csak felvázolom, hogy onnan 
hiányzik még ez.  

A piacról elmondtam azt, amit gondolok, az adottság, amihez nekünk 
alkalmazkodnunk kell. Kulcsszavaknak írtam fel magamnak a szervezettséget, 
a szervezetséget, a stratégiát, a stratégiai gondolkodást, és akkor az utolsó 
mondat itt az, hogy a piaci folyamatok egyre kiszámíthatatlanabbak, ezt 
tudjuk, egyre bonyolultabb a világ, tehát a helyzetünk csak egyre nehezebb. 
Ezért mondtam a szervezettséget, a szervezést és a stratégiai gondolkodás 
jelentőségét. Nem akarok kitérni erre bővebben, mert 20 percben nem lehet, 
majd legfeljebb a kérdések kapcsán tudunk erről bővebben beszélni, 
beszélgetni. 

Az ágazati arányok. Megint csak nem akarom nagyon sokáig rabolni az 
időt ezzel az ábrával. Egy kicsit a ’16. év a ’15-öshöz képest visszaesés, ha az 
állattenyésztési arányokat nézzük, mert 35-ről 33 százalékra csökkent az 
arány, de azért látható a sertés, a szarvasmarha, a baromfi nagyságrendekben, 
a baromfi az első, azt követi a szarvasmarha – itt a tej és a marhahús együtt 
van –, illetve a sertéságazat kibocsátása. Az Európai Unió átlaga ennél 
magasabb, Magyarországon volt már ennél rosszabb is a helyzet, de mi 
szeretnénk, hogyha azért ez egy kicsit még javulna az állattenyésztés javára – 
régóta beszélünk róla, nem akarom ragozni.  

És akkor néhány ágazatot kiemelve, az első a tejágazat. Ahogy 
mondtam, most jó helyzetben vagyunk, ez a tejre is vonatkozik. Ez egy ilyen 
hosszú, a 2014, ’15., ’16. éveket bemutató ábra. Látszik, hogy ’16-ban volt a 
mélypont, és aztán szépen fölaraszoltak majdnem ugyanoda, ahonnan elindult 
a tejárak. Azt mondhatom, hogy ebben az évben, egész évben jövedelmező a 
tejtermelés. A túlélésben óriási segítség volt a támogatás, tehát nem lenne ma 
ennyi tejtermelő az országban, hogyha nincsenek ezek a kiegészítő 
támogatások. Két nagyon nehéz éven van túl az ágazat. A számok jók, ha a 
genetikát nézzük, ha a technológiát nézzük, a szervezettséget nézzük, 
kiemelném a Tej Terméktanács munkáját, rendkívül sokoldalú és jó munkát 
végez, jól összefogja a termelőket; nem mindig sikerül a feldolgozókkal, illetve 
a kiskereskedelmi láncokkal dűlőre jutni, azért az, tudjuk, nem olyan egyszerű 
dolog ez, de legalább próbálkoznak, és itt azért az irány mindenképpen jó. Én 
azt gondolom, büszkék lehetünk a magyar tejágazat termelői oldalára 
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mindenképpen, a feldolgozói oldalon, mint általában, szintén több a gyenge 
pont, de azért ott is nagy előrelépések voltak az elmúlt időszakban.  

Amíg ezt elhadartam, gondolom, a képviselők elolvasták, amit ide 
felvázoltam még. A számok jók, tehát itt vannak olyan dolgok, amelyekről 
örömmel tájékoztatjuk a szakembereket is meg mindenkit, akit érdekel a 
szakma, de most ezt nem szeretném felolvasni, mert nincs rá időm.  

A húshasznú ágazatról. Ha egy mondatban kellene összefoglalni, azt 
mondhatnám, hogy ez egy sikerágazata ma azt állattenyésztésnek. Korábban, 
még a ’90-es években egy kicsit lesajnált ágazat volt, volt olyan időszak a 
2000-es években, amikor azon is gondolkodtunk, hogy lesz-e egyáltalán 
Magyarországon ilyen ágazat, kell-e, szükség van-e rá. Ez az ábra egy nagyon 
örömteli tendenciát mutat: 2000-ben 21 ezerről indult, vagy oda csökkent, 
oda fogyott a húsmarha, a húshasznútehén-állomány, és ma már ez a 131 ezer 
sem igaz, ennél is több, olyan 140-150 ezer körüli lehet a húshasznútehén-
állomány. Jó kilátásokkal rendelkezik az ágazat. Nem fogom fölolvasni – ne 
aggódjon senki! – ezt a sok szöveget, amit ide fölírtam. A lényeg az, hogy a 
piac, a világpiac úgy néz ki, hogy azok az országok, ahol a kereslet nagy, ott a 
kockázat is nagy, általában vagy politikai vagy háborús vagy olyan 
geostratégiai nehézségek vannak, amelyeket azért nem egyszerű nekünk 
leküzdenünk, de mindenképpen látható, hogy a világban lesz igény nemcsak a 
marhahúsra, hanem a magyar élő marhára, illetve tenyészállatokra is, és 
nekünk – itt narancssárgával jelöltem – Törökország egy nagyon fontos 
piacunk, de nagyon bizonytalan piac olyan értelemben, hogy mint ország 
nagyon sok konfliktushelyzetbe keveredik meg keveredett a szomszédjaival, és 
az állami irányítás és az Európai Unión kívüliség okán bármikor dönthet úgy, 
hogy egy időre fölfüggeszti a szállításokat, a vásárlásokat, és abban az esetben 
komoly gondok lehetnek. Szerencsére vannak még azért ezen kívül is olyan 
országok, amelyek folyamatosan keresik a magyar húsmarhát, tenyészállatot 
és marhahúst.  

Sertéságazat. Megint csak – mint a tejágazatnál – nehéz éveken van túl 
a sertéságazat, ebben az évben és már tavaly is a tavaly elkezdődött 
áremelkedésnek köszönhetően a piacra nem panaszkodhatunk. Ugyan az 
elmúlt hetekben valamelyest csökkent az ár, de az, hogy még mindig 400 
forint fölött van az élő sertés felvásárlási ára, az mindenképp egy jó árnak 
tekinthető. De azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az afrikai sertéspestis 
mint Damoklész kardja lóg a fejünk fölött, és szakértők szerint elkerülhetetlen 
– én nagyon bízom benne, hogy mégis elkerülhető lesz –, hogy megússzuk az 
afrikai sertéspestis betörését, de ez most mindennapos kérdés és téma a 
sertéságazatban, lesz is egy konferencia, amely többek között ezzel foglalkozik, 
hogy mit lehet tenni, mit kell tenni, merthogy az nem elég, hogy most 
sopánkodunk, és várjuk, hogy mikor tör ránk. Természetesen nem így van, 
tehát mind a kormányzat, mind a tenyésztők tesznek is azért, hogy ezt 
elkerüljük. Csak szeretném jelezni, hogy nagyon jó helyzet van, nincs annyi 
disznó, annyi sertéshús, mondhatjuk, az országban, amit ne lehetne eladni, de 
hogyha ez a probléma bejön, akkor azokat a piacokat, amelyek 
Magyarországon a sertést és a sertéshúst vásárolják, azokat nagyon hamar 
elveszíthetjük.  

A genetikát tekintve a tejtermelésnél azt mondtam, hogy büszkék 
lehetünk a genetikára, a sertéstenyésztésnél már azért ennyire nem lehetünk 
büszkék – ettől ez még nem azt jelenti, hogy a legrosszabbak közé tartozunk. 
Az jellemző, hogy nagyon nagyok a különbségek a sertéstenyésztők és a 
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sertéstartók között, tehát vannak kiváló gazdaságok, és nemcsak a külföldi 
genetikával gazdálkodók, hanem a magyar genetikával dolgozók között is, és 
bizony vannak nagyon gyengék is. Ezeket, a gyengéket kellene egy kicsit 
följebb hozni, a nagyon jókhoz közelíteni. 2014-ben elindult egy genetikai 
fejlesztő munka a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete részéről, 
fontos, hogy ez a sertésstratégia keretében folytatódhasson, tehát ebben 
kérem a politika és a kormányzat segítségét. Ezek az előrelépések, amelyeket 
ide fölírtam, tenyésztési jellegűek, ezen kívül vannak további lépések, 
amelyeket nem írtam föl, de nagyon fontosak, az áfakérdés, és a többi.  

Az állategészségügyről beszéltem az előbb, hogy ez mekkora kockázatot 
jelent, ugyanakkor óriási piaci előnyt is jelenthet a magyar sertéshús számára, 
hiszen a PRRS-mentesítésünk lassan befejeződik, és hogyha ez megtörténik, 
akkor még az is elképzelhető, hogy a nagy tenyésztő országok, mint Hollandia, 
Dánia, áthelyezik Magyarországra a tenyésztésük egy részét, mert ilyen 
állategészségügyi státuszról még álmodni sem mernek, mert ott ezt nem 
tudják megvalósítani. Hogyha ez nekünk sikerül, akkor itt óriási előnyökre 
tehetünk szert. A lényeg az, hogy ezeket ki kell tudnunk használni, és folytatni 
kell ezt a munkát.  

A piacokról beszéltem. Ha az exportot és az importot nézzük a 
sertésnél, akkor azt látjuk, hogy élő sertésben nettó exportőrök, húsban nettó 
importőrök vagyunk Ezt is mindenképpen javítani kellene, sertéshúsból 
messze többet kellene exportálni, mint amennyit importálunk, ez még a jövő 
kihívása.  

A bárányágazatról vagy a kiskérődző-ágazatról, hogyha egy mondatban 
kellene összefoglalni, akkor annyit, hogy ez egy kicsi ágazat, de nagyon fontos 
ágazat, olyan területeket hasznosítanak, amelyeket más állatokkal nem 
lehetne, olyan legelőterületeket hasznosítanak, amelyeket más formában nem 
lehetne ilyen módon hasznosítani, nagy az élőmunka-lekötése, tehát hogyha a 
vidéki munkalehetőségeket nézzük, akkor egy nagyon fontos ágazat, 
exportárualapot teremt, és exportárualapot állít elő, és egészséges a juhhús, a 
birkahús. Többet kéne fogyasztani belőle, Magyarországon 20-25 deka a 
fogyasztás, de ez a marhahúsra is vonatkozik ott meg 2 kiló körüli a 
marhahúsfogyasztás, tehát itt azért szintén lehetne előrelépni. Az, hogy 
egypiacú a magyar báránypiac, nagyon régi dolog, nagyon régóta mondjuk, a 
nagyobb gond most inkább az, hogy kicsit bizony az olaszok is csökkentették a 
bárányhús-fogyasztásukat, kicsit változik a fogyasztói szokás, a fiatalabbak 
már nem esznek annyi bárányhúst.  

De hogy akkor valami pozitív, még egy pozitív dolgot is mondjak, amit 
Ledó úr is mondott itt, hogy igenis a magyar fogyasztókra – de én inkább 
magyar embereknek hívnám őket – lehet számítani, és lehet rájuk piacot 
építeni. A Nielsen felmérése szerint – ez 2015. szeptemberi felmérés, de nem 
hiszem, hogy 2017 szeptemberében rosszabb lenne ez a helyzet – három 
magyar fogyasztó közül kettő szerint a márkák származási helye a vásárlási 
döntéseikben jobban befolyásolja őket, mint az olcsó vagy a használható vagy 
jó minőségű termék, én tehát azt gondolom, hogy erre lehet építeni, kell is 
erre építeni, márkázni kell a magyar termékeket, a származást egyértelműen 
meg kell tudni jelölni, ezeket ellenőrizni kell, és hogyha ezt végrehajtjuk, és 
nem játsszuk el a bizalmat, ahogy Ledó úr is mondta, akkor ez egy nagyon 
komoly aduász a kezünkben. Hogyha a világot nézzük, ott átlagosan a 
válaszadók 21 százaléka – legalábbis a felmérés szerint –, az ötöde az, akinél a 
nemzeti büszkeség fontos, nálunk ez 26 százalék, én meglepődtem ezen, 
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Európában átlagban 18, Észak-Amerikában 10 százalék, ezen szerintem nem 
lepődünk meg.  

És akkor a Takarék felmérése mutatja, hogy azért optimisták a magyar 
gazdák. Technológiai beruházásokat tervez a következő időszakban – ez egy 
júliusi, tehát egy elég friss felmérés – 52 százalékuk, üzemméretet akar 
növelni 36 százalékuk, stagnálást tervez 28 százalék, és mindössze 4 százalék 
akarja leépíteni a gazdálkodást a következő egy évben. Ez mindenképpen azt 
jelenti, hogy van egy óriási bizalom a termelők, a tenyésztők között.  

Az utolsó dia. A biológiai alapok, a tenyésztés, amivel mi foglalkozunk, 
amire lehet és kell is építeni a magyar állattenyésztést. Itt azt kérném, hogy 
végjük meg a magyar genetikát, a magyar genetikai alapokat, őrizzük meg a 
tenyésztési önállóságunkat. Nagyon komoly múlttal rendelkezik a magyar 
tenyésztésszervezés, a második világháborúig idejöttek hozzánk csodálni ezt a 
rendszert. Én azt gondolom, hogy az a rendszer, amit sikerült az elmúlt 
25 évben felépíteni, az előremutató, ezt tartalommal még jobban meg kellene 
tölteni, és akkor biztos hogy sikerül megőrizni az önállóságunkat. 
2018 novemberéig meg kell alkotni Magyarországon azt a jogszabályt, azokat 
a jogszabályokat, amelyek az Európai Unió állattenyésztési rendeletével 
harmonizálnak, és a mostani állattenyésztési törvény, amely 1993 óta hatályos 
– tehát egy nagyon régi törvényről beszélünk – hatályát fogja veszteni, tehát 
lassan egy évünk van, hogy ezt az új törvényt megalkossuk. Itt az államtitkár 
úrra nézek, nagy felelősség hárul az FM-re abban, hogy ezeket a 
jogszabályokat megalkossák, mi ebben partnerek vagyunk, mint ahogy eddig 
is azok voltunk, csak arra kérem, hogy minél hamarabb kezdődjön meg ez a 
munka, mert hogyha nem lesz egy jó rendeletünk, új állattenyésztési 
törvényünk, akkor, attól félek, ez a tenyésztésszervezési rendszer nem tudja 
megvédeni a magyar állattenyésztést. Köszönöm szépen a figyelmet.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a pörgős előadást. Itt már izgulnak 
a kérdezők, de még mielőtt rátérünk a szakmai kérdésekre, az utolsó előtti 
dián volt egy izgalmas dolog: a vásárlók attitűdje, hogy mi alapján vásárolnak, 
és hogyan. Ha megnéztük volna ezt négy évvel ezelőtt vagy nyolc évvel ezelőtt, 
akkor ezek a termékválasztási szokások, attitűdök másképp alakultak volna. 
Aki visszagondol, én legalábbis, a 8-10-12 évvel ezelőtti állapotra, akkor 
majdnem az volt, hogy jaj, csak magyart ne, és ebből jöttünk át oda – persze 
ehhez kellettek azok a minőségi változások rengeteg munkával, hogy minőségi 
élelmiszert is tudjunk odavinni, nem elég a „magyar” jelző –, hogy igenis egész 
komoly tudatosság van. Én ezt a mikrokörnyezetemben, a baráti, családi 
környezetben is látom, mondjuk vidéken ez régebben is erősebb volt. A multi 
áruházláncok megjelenésével, és azok főleg a nagyvárosokra települtek rá, ott 
csábultak el sokszor a fogyasztók a fényes címkés termékek irányába, és azt 
sem tudták, hogy mit esznek – sokszor még most is így van ez. Tehát egy 
rendkívül tudatos munkával sikerült, és azt merem mondani, hogy ennek az 
eredménye kezd beérni, ami a „Válaszd a magyart!” – most röviden 
leegyszerűsítem. Sokféle munkája volt ennek, sok ágazatra, néha egy-egy 
termékre terjedt ki, de a brandek, a magyar kiválósági termékek, maga talán 
az OMÉK rendezvénye is, a hungarikumok márkázása, megjelenése, hogy 
törvényt alkottunk róla, elkezdtük odaterelni a figyelmet, az élelmiszerek is 
bekerülhettek a hungarikumok termékkörébe, tehát ebben szerintem egész 
komoly eredményeket értünk el. És éppen azért, amit az elnök úr, Ledó 
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Ferenc is ismertetett, hogy milyen export-import arányok vannak a 
választhatóságok tekintetében, nekünk szerintem még mindig van 
lehetőségünk abban, hogy a magyar, a 10 millió, a 9 millió 800 ezres magyar 
fogyasztóközönséget még jobban a magyar termékek felé vigyük. Tehát 
nemcsak export-import arányokat kell időnként néznünk, hanem hogy a 
magyar, a jelenlegi fogyasztókat, akik valamilyen oknál fogva még hajlandóak 
külföldi élelmiszert választani, őket is be tudjuk szólítani a fogyasztók körébe 
– ez is egy belső növekedést jelentene. Nem kérdés, hogy tulajdonképpen egy 
átstrukturálásról lenne szó. 

Itt Horváth István alelnök úrral szemezgettünk ezekben a szép 
adatokban, és István azt mondta, mert felhívtam a figyelmet arra, amit te is 
mondtál, Wagenhoffer Zsombor elnök úr…, ügyvezető igazgató úr, elnézést, az 
elnök itt ül, tőlem balra (Derültség.), tehát ügyvezető igazgató úr, mondtad, 
hogy a nemzeti tudat, a nemzeti büszkeség nálunk 26 százalékos motivációs 
erőt adott, és világszinten 21 százalékot mértetek. Erre István idesúgta, hogy 
lesz ez még jobb is, csak nyerjük meg a ’18-as választást! (Derültség.) Na, ezt 
azért mondtam, hogy élénkítsem az ellenzék vitakedvét is (Derültség.), bár ők 
ebben mindig is élen jártak.  

Itt adnám meg a lehetőséget a szólásra. Az alelnök úr már 
nyújtózkodott Ledó Ferenc előadása után is, úgyhogy rögtön neki adnék szót 
először. Horváth István! 

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

Szeretettel köszöntöm a bizottságot, és teljesen egyetértek az elnök úrral, 
illetve a két előadónak is köszönöm az előadást. „Válaszd a magyart!” Nem 
bírom ki azért, hogy az OMÉK-on szerencsésebb lenne magyar ásványvizet 
inni, jelen pillanatban cseh ásványvizet iszunk az OMÉK-on, tehát ez is a… 

 
ELNÖK: Van még magyar? (Közbeszólások.)  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem, tehát ez 

Észak-Csehországból… 
 
ELNÖK: Nagy kérdés, hogy van-e még magyar ásványvíz. (Győrffy 

Balázs: Ez teplicei ásványvíz.) 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez Észak-

Csehországból származik. Nyilván a kereskedőknél meg a különböző 
ásványvízüzemekben már megvan a globalizáció, de azért szerencsés lenne 
magyar terméket fogyasztani az OMÉK-en, de a szervezők ennyire már 
nyilván nem tudnak belemenni, mert nekem is két szemüveg kellett, hogy el 
tudjam olvasni, mert az EU-előírások már ilyen rafinálttá teszik ezeket a 
kimutatásokat. De nem emiatt kívántam volna felszólalni.  

Még egyszer köszönöm mind a két előadónak az előadását, Zsomborét 
is, azt hiszem, nagyon korrektül összefoglalta, arra nem is nagyon kérdeznék 
rá, hiszen közösen dolgozunk az állattenyésztés szempontjából. Ahol inkább 
tájékozatlan vagyok, az a zöldség-gyümölcs, és itt Ledó úrnak a segítségét 
szeretném kérni. A választókerületemben, Bátaszék, Szekszárd térségében, ha 
jól tudom, gombaprojektekkel kapcsolatosan komoly ambíciók vannak. Én 
nem tudom, hogy ismerik-e ezeket a projekteket, és megnyugtatna-e engem, 
hogy ebben van jövőkép, tehát hogy a gombaházak létesítésének milyen rövid 
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távú vagy középtávú lehetőségei vannak. Ezt helyben is több esetben kérdezik 
tőlem. Ebben ha egy rövid összefoglalót egy vagy két mondatban el tetszene 
mondani! 

Illetve vidéki agráremberként mi mindig megtermeltünk magunknak 
mindent, és felettébb zavar az, amikor a különböző boltokban, már az 
úgymond magyar zöldségeseknél is, amikor ömlesztve mondjuk babot látok 
különböző kosarakban vagy tárolóedényekben, akkor gyakorlatilag magyar 
babot már nem is lehet venni, állandóan marokkói meg mindenhonnan jött, 
észak-afrikai meg mindenféle országokból jött van, lencsét, azt hiszem, 
kanadait, csehet meg szlovákot lehet vásárolni. Tehát a sokszínű 
zöldségtermesztésben ezeknél a hagyományos magyar növényeknél van-e 
valamilyen program vagy perspektíva, vagy elvesztettük ezt a babkérdést meg 
a lencsekérdést? Mert ez kimondottan vidéki műfaj. Tehát nem tudom, hogy 
technológiai probléma vagy gond van-e, vagy egyéb, ezekről kevesebb szó esik, 
de azt gondolom, hogy a gasztronómiának meg a magyar hagyományoknak 
ezek nagyon komoly, emblematikus termékei, tehát a bab, a lencse. Ez hogy 
áll?  

Itt már egy kicsit a primőrre is rákérdeznék. Megtisztelő számomra, 
hogy a Marokkói Baráti Társaságnak lehetek az elnöke, és ezért a marokkói 
termékeket egy kicsit jobban figyelem, de alapvetően ezekben a 
nagykereskedelmi diszkontláncokban úgymond az a TV paprika gyakorlatilag 
szinte mindenhol marokkói, tehát… 

 
ELNÖK: Tölteni való paprika. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mindenki másképp 

mondja… 
 
ELNÖK: Nem, azért TV paprika. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tölteni való, igen? 
 
ELNÖK: Azért TV, tölteni való. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akkor tölteni való 

paprika, tehát ezek a… (Kónya Péter: Tévében láttuk, nem? – Derültség.) Így 
van.  

 
ELNÖK: Utoljára. (Derültség.)  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tehát ezek az 

úgymond ilyen klasszikus, akár lecsónak vagy tölteni való vagy egyéb ilyen 
termékeknek lévő paprikákban egyértelműen érezhető ez a marokkói 
dominancia. Ez ilyen pillanatnyi dolog, vagy van-e erre programunk, vagy ezt 
is el fogjuk veszteni? Hogy látják ezeket a kérdéseket? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Farkas Sándornak adok még szót. Két-három kérdezőnek 

megadom a szót, és akkor utána adok lehetőséget. Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

köszönöm mind a két tájékoztatót. Zsombornak a tájékoztatójához két finom 
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pontosítást szeretnék tenni. Akár a tej árának, illetve a sertéshús árának a 
táblázatánál, az egyiknél, a tejnél a veronai, a másik pedig EU-s átlagár volt. 
Ettől azért jóval alacsonyabbak a magyar árak, ezt azért csak úgy szeretném 
megjegyezni. Tehát akkor, hogyha azt… (Horváth István: A sertésben nem.)  

 
ELNÖK: De most a tejről van szó.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: De én a tejet 

mondom… (Dr. Wagenhoffer Zsombor: A tejnél is volt a veronai, meg a 
magyar, meg a holland ár, csak nagyon gyorsan haladtunk.) Ja, akkor lehet, 
hogy ezért, de a veronai táblázatban azért az a tej spotára (Dr. Wagenhoffer 
Zsombor: Igen.), ami nem a magyar felvásárlási ár, csak ezt szeretném 
hangsúlyozni. Tehát itt azért nehogy túlzásba essünk, hogy itt, mit tudom én, 
250 vagy 200 forint a tejár, mert ettől azért messzi vagyunk. (Horváth István 
közbeszól.)  

 
ELNÖK: Kónya Péternek adok szót, és utána, három kérdező után az 

előadóknak adok válaszadási lehetőséget.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót. Ledó elnök úr említette, 

hogy a mezőgazdasági termelést, akár a zöldség-, akár a gyümölcstermelést 
negatívan befolyásolja az öntözés hiánya, a természeti katasztrófák. Én egy 
teljesen más szegmensét szeretném ennek fölvetni, ez pedig rendészeti dolog. 
Megdöbbenve tapasztaltam idén, ahogy az országot jártam, hogy rengeteg 
parlagon lévő földdel találkoztam, és amikor megkérdeztem a tulajdonosokat 
meg a gazdákat, akkor azt mondták, hogy minek termeljünk rajta, amikor 
ellopják a rajta megtermelt termékeket. Én azt gondolom, hogy ebben nagy 
állami feladat is lenne egyébként, hogy valamilyen módon ezzel foglalkozzunk, 
ugyanis egyrészt a kisebb termelőknek, kisgazdáknak nincs arra se forrása, se 
lehetősége, hogy bekerítsék, őrizzék az ott lévő terméket, akár 
krumplitermesztésről, akár zöldségtermesztésről beszélünk, de beszélhetünk a 
gyümölcstermesztésről is, tehát valamilyen módon erre, úgy gondolom, állami 
feladatként programot kellene hirdetni, valamilyen módon meg kellene 
erősíteni a vidék biztonságát, közbiztonságát ilyen szempontból is, ugyanis 
ezért nem termelnek az emberek, mert nincs értelme munkát, pénzt 
beruházni abba, és inkább nagyon sok helyen parlagon hagyják a földet. Ezzel 
tehát, azt gondolom, foglalkozni kéne, akár úgy, hogy a közmunkaprogramot 
kiterjeszteni arra, hogy valamilyen módon védeni, őriztetni a megtermelt 
javakat, akár úgy, hogy a belügyminiszterrel közösen elindítani egy ilyen 
programot. Nyilván ehhez kell valamiféle helyi hozzájárulás is, vagy akár a 
gazdák összefogása helyi szinten, de azt gondolom, hogy ebben lenne állami 
feladat, hogy ezt elindítsuk valamilyen program jelleggel. Úgyhogy én 
mindenképpen ösztökélném erre a mindenkori kormányt, hogy ezzel 
foglalkozzunk. 

Wagenhoffer Zsombor elnök úrtól pedig azt szeretném megkérdezni, 
hogy az idei évben, tehát 2017-ben az állatállomány hány százaléka pusztult el 
különböző járványok és betegségek következtében, illetve mennyit kellett 
megsemmisíteni, ez milyen arányokat mutat most, idén? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, és most adnék szót. Ledó Ferencnek adok először szót, 

utána Zsombornak.  
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LEDÓ FERENC, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács 

és Szakmaközi Szervezet elnöke: Először a választási szokásokról, a 
védjegyekről szólnék, és a saját márkás termékekről szeretnék azért egy pár 
gondolatot mondani, az előadásomban nem volt időm erre. Azt látjuk, hogy a 
fordulópontot a 2011-es uborkaválság hozta meg a magyar fogyasztók 
részéről, természetesen akkor már a kormányzat elindította a magyar 
terméknek a minőségjavítását, mindent, de az igazi áttörés az uborkabotrány 
után volt, akkor kezdtek a fogyasztók tudatossá válni, hogy megnézik, hogy 
mit eszünk. Nem véletlenül szorgalmaztuk Daróczi elnök úrral, és holnap 
délután lesz egy külön program az OMÉK-on a védjegyekkel kapcsolatban, 
mert mi úgy gondoljuk, és jómagunknak, a saját tész-ünknek, a DélKerTÉSZ-
nek vagy a szentesi paprikának megvan az uniós védjegye, de azért nagyon sok 
olyan – hogy mondjam? – probléma van, amiben segítséget kérnénk. Például 
ehhez tartozik, hogy hosszú idő óta szorgalmazom, mióta a Fruitvebnél 
dolgozom, hogy az áruházláncoknál a zöldség-gyümölcsnél hogy lehetne 
megszüntetni a saját márkás termékeket, mert az a legnagyobb baj, hogy 
beszállítunk egy áruházláncba mint az ő saját márkás termékét, nem engedi a 
logónkat, a céglogónkat, sok esetben nem engedi használni a „Szentesi 
paprika” védjegyet, és a fogyasztó, ha nem visz szemüveget, akkor nem tudja 
elolvasni azon a kis nyomon követési címkén, hogy az kié. És az volna a 
lényege az egésznek, hogy ahogy a kispiacokon a termelőtől úgy vásárol valaki, 
hogy én ismerem a Pista bácsit, a Mariska nénit, és megbízom benne, egy idő 
után rákényszerülne a fogyasztó ott is, hogy lássa, hogy én vettem a 
DélKerTÉSZ paprikáját, meg voltam vele elégedve, legközelebb is azt keresem, 
de ha a 15 rekeszben mindenkinek ott van a terméke, a csomagolt terméke, 
akkor nincs neki arra ideje, a legtöbbnek, hogy akkor melyiket válassza. Tehát 
ebben mindenképpen lehetne előrelépést tenni, és borzasztó nagy tartalékok 
lennének ebben, hogy a magyar fogyasztást tudjuk segíteni.  

Horváth képviselő úrnak: a gombaprogram a vidékfejlesztési 
pályázatokban kiemelt programként szerepel, elég sokan választották ezt a 
programot, és én azt vettem észre, hogy korábban, amikor még nem ez a 
program ment, a fiatal gazdák közül is nagyon sokan ezt a gombatermesztést 
választották. Azt tudni kell, hogy a gombának, a technológiának két sarkalatos 
pontja van, az egyik az alapanyag, a szaporítóanyag, amit Magyarországon 
mindenki úgy vásárol, az garantált minőség, tehát ezzel nincsen probléma. A 
termelésnek az elkészítésére vannak szaktanácsadók, de itt is az lesz a gond, 
én úgy érzem, vagy talán nem lesz gond, mert mindenkinek felhívtuk a 
figyelmét, hogy meg se próbálja azt, ha ő nagyobb felületen csinál gombát, 
hogy ne szerződéses viszonyban értékesítse. A magyar gombának nagyon jó a 
szerepe, a belföldi fogyasztás is folyamatosan nő, de az exportlehetőségek is 
folyamatosan nőnek, tehát amíg tíz évvel ezelőtt olyan 15 ezer tonna volt, most 
30 ezer tonna, és a mostani számítások szerint nem tudjuk visszaszerezni a 
hegemóniát, amit a lengyelek elvettek tőlünk, mint sok mindenben, de 
mindenképpen megvan egy nagyon fontos piaci háttér, tehát nem kell attól 
félni, hogy a gombát nem lehet majd eladni akár belföldön, akár exportra, 
csak a nagyon szigorú technológiát be kell tartani, és hogyha neki nincs meg 
az a tudása, magyarul szűzen kezdi ezt a tevékenységet, akkor mindenképpen 
szaktanácsadót kell fogadni ahhoz, hogy bele ne bukjon, mert azért a gomba is 
egy nagyon tőkeigényes tevékenység.  
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Fölmerült a kisebb növények, a bab meg a lencse kérdése. Én azt látom 
– és ezzel szakmai körökben is vitatkozunk –, hogy Magyarországon lesznek 
olyan növények, amelyek elsősorban a helyi piacokon fognak tömegben 
megjelenni, a fajtabővítés, a fajtaválaszték, a különlegességek, és kiszorulnak 
az áruházlánci értékesítésből. Azt nem tudjuk megtiltani, hogy mondjuk az 
áruházláncban ő a babot kitől veszi vagy nem veszi, valószínűleg jelenleg – 
ebben nem végeztünk vizsgálatot, és ebben nem vagyok teljesen biztos, de – 
az ilyen kisebb növényeknél vannak olyanok, hogy azzal a termelési 
módszerrel, amivel mi csináljuk, nem tudjuk annyira hatékonyan megcsinálni 
ezeket a kiskultúrákat, mint mondjuk ahogy Marokkóban vagy másik helyen 
megcsinálják, és azért tudják behozni. De azt nem szabadna elengedni, 
nagyon sok zöldség-gyümölcsnél van ilyen, ilyen például a málna is, az nem 
áruházlánci növény, nem odavaló az értékesítése, de attól óva intenék 
mindenkit, hogy ezzel leírjuk a magyar málnát, mert a helyi piacokon, azokon 
a helyeken, ahol nagyon gyorsan el lehet adni, meg lehet fordítani, reggel 
megszedi, lehet, hogy még aznap eladja, vagy a következő nap, ott viszont 
ennek borzasztó nagy jelentősége lenne. És ez a – hogy mondjam? – háztáji 
program vagy házi kerti program ezt szorgalmazza, hogy ott a házi kertekben 
nem olyan kultúrákat kellene énszerintem csinálni, amiket nagyobb tételben, 
kisebb önköltséggel meg olyan dolgokkal meg tud csinálni, hanem elsősorban 
ezeket a növényeket, azt biztonságosabban tudja majd értékesíteni.  

A marokkói paprikával vagy az import primőrrel kapcsolatban azért 
nem annyira rossz a helyzet, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. Itt is az 
üvegházi beruházási programnak köszönhetően van egy időszak, amikor 
Magyarországon ezeket, a paprikát, a paradicsomot, a kígyóuborkát, meg 
sorolhatnám, ezeket a növényeket a téli időszakban csak fűtött körülmények 
között lehet termelni. Hozzáteszem, hogy télen is, hogyha még tudunk is 
fűteni mondjuk termálvízzel – és szerencsére most azért akár pályázati, akár 
adózási szempontból könnyebben tudunk vagy a termelők könnyebben 
tudnak a termálvízhez hozzájutni –, azért ott is vannak még olyan kérdések, 
amelyek miatt nem biztos, hogy gazdaságosan tudnak termelni, mert a fényt 
még nem tudjuk olyan szinten pótolni. Habár hozzáteszem, hogy a magyar 
paradicsomtermelők most vannak megrémülve, mert a hollandoknál olyan 
olcsón tudnak gázhoz jutni a termeléshez, hogy most azon gondolkodnak, 
hogy a téli időszakban a paradicsomot megvilágítás mellett, ledlámpás 
módszerrel fogják termelni, és ez azt fogja jelenteni, hogy a magyar 
termelőknél, akik korán kockáztattak, vagy kisebb hozamokat értek el 
magasabb önköltséggel, de magasabb áron el tudták adni a magyar 
paradicsomot, ez le fog csökkenni. Tehát itt is változik ez a dolog. Vagy 
Norvégia kijelentette, hogy 2025-ig primőr zöldségből önellátó lesz, ami azt 
jelenti, hogy se fény nincsen, fűteni is kell, de megvan nekik mindegyik 
aránylag olcsón, és meg fogják oldani.  

Visszatérve az importra: óriási eredményt értünk el abban – és én 
elsősorban az áruházláncokat mondom, és azért tudok erről bátran 
nyilatkozni, mert a saját tész-ünk éves szinten 5,5 milliárd forint értékű 
primőr zöldséget szállít be a magyar áruházláncokba –, hogy az 
áruházláncnak eszébe sem jut, hogy importot hozzon be, ha ki tudjuk szolgálni 
ugyanolyan áron és ránézésre ugyanabban a minőségben. Ez öt évvel ezelőtt 
nem így volt, akkor könyörögtünk. Sőt eljutottunk odáig, hogy van olyan 
áruházlánc, hogy megvan a szentesi paprika, megkérdezik, három héttel előtte 
mondjuk meg, hogy mikor váltsa ki az importot, és akkor csinál szentesi 
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paprika hete, és azzal átvezeti az importból. Vagy odáig eljutottunk, hogy télen 
nálunk van termelés, mert vannak termelőink, akik fűtött körülmények 
között, üvegházban, fóliában termelnek, de az a mennyiség nem fedezné az 
egész ellátást, de a téli időszakban az utolsó darabot is le tudjuk szállítani 
csomagolt formában, és mindig magasabb áron el tudjuk adni. Sajnos ehhez 
nem minden fogyasztó tud hozzájutni, mert azért ez pénz kérdése, de ez 
mindenképpen pozitívan változott az elmúlt időszakban. Itt is azt látjuk, hogy 
az a minőség, amit tudunk termelni, és klimatikus szempontból is, ezt mindig 
azért mondom, hogy ugyanazokkal a fajtákkal dolgozunk, tehát abban nagy 
különbség nincsen, hellyel-közzel a technológia is ugyanaz, de ami a 
klimatikus viszonyokat, a hőmérsékletet illeti… Egy gyümölcsnél nem azért 
finomabb a magyar alma, mert mi más fajtát termelünk, hanem mert ebben az 
időszakban, a betakarítási időszakban nagyobb a hőlépcső az éjszakai és a 
nappali között, és ez a színanyagokat meg a belső tartalmi értékeket pozitívan 
határozza meg, és a legtöbb zöldségnél, gyümölcsnél ezért vagyunk jobbak, 
nem azért, mert okosabbak vagyunk, vagy mert szakmailag többet tudunk, 
hanem ez egy helyzeti előnyünk, és ezt ki tudjuk használni.  

Éves szinten paprikából, étkezési paprikából Magyarországra egy olyan 
7-8 ezer tonna jön be, és ennek a 90 százaléka nem zavarja a belföldi termelők 
piacát. Ez általában november végétől, december elejétől március végéig jön 
be, akkor van gondunk, ha még április-májusban is jön be termelés, mert 
akkor már a magyar termelők 80-90 százalékban el tudják látni primőrrel. 
Ezek az üvegházbővítések meg fóliabővítések, a fűtés a termálvíznek a 
javításával, amik most a vidékfejlesztési pályázatban kijöttek, és ezzel bővül, 
ezzel talán még egy hónapot le tudunk faragni, ami azt jelenti, hogy még 
tovább tudjuk ezt az arányt javítani. Röviden ennyit szerettem volna mondani.  

Kónya Péternek teljesen igaza van, az egy óriási probléma, és még ott 
Szentes környékén is megvannak azok a kertek, amelyek annak idején voltak, 
tanítói kertek meg ilyen gyümölcsösök vannak, és sokan hagyják föl őket, mert 
még ha be vannak kerítve, akkor is gondot okoznak. Sok helyen, több 
településen hallottam már, hogy a mezőőri rendszer meg van erősítve, de a 
másik, amit lehet mondani, hogy mindent nem lehet bekeríteni, azért azt is 
hozzá lehet tenni, sőt villanyáramot sem lehet vezetni a kerítésbe – volt erre 
sajnos példa –, de párhuzamosan hogyha vissza akarjuk hozni ezt az otthoni 
termelést, akkor ezt a vagyonvédelmet valamilyen szinten föl kell tudni 
erősíteni. De én úgy gondolom, hogy persze a mezőgazdaságnak is javaslatot 
kell tenni, de azért ez elsősorban belügyminisztériumi kérdés. (Kónya Péter: 
Igen, abszolút!) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen. Zsombor, Wagenhoffer Zsombor! 
 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR, a Magyar Állattenyésztők 

Szövetsége ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen. Először Farkas Sándor úr, 
elnök úr megjegyzésére reagálnék. Igen, az ábrán – lehet, hogy gyors volt – 
három ár volt: az egyik a veronai, a másik az AKI havi átlagár, a harmadik 
pedig az exportár, és mindig a veronai spotár húzza a piacot vagy nyomja 
lefelé, attól függ, merre mozog, és 20-40 forinttal fölötte van a magyar 
áraknak, mint ahogy az a kék ábra mutatta is. Tehát tényleg, most még nem 
vagyunk 100 forintnál sem a felvásárlási áraknál (Farkas Sándor: Ez az!), 
most hogyha ráteszünk különböző felárakat, az más kérdés, de alapesetben 
nem, de azért volt 60 forint is, meg az alatt is volt az ár. Ennyit a tejárról. 
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Kónya Péter képviselő úrnak, hogy az állatállomány hány százaléka 
pusztult el, vagy hány százalékot kellett betegségek miatt felszámolni. A 
baromfinál volt ez jelentős, de én abban nem tudok nyilatkozni, mert nem 
tartozik hozzánk a baromfiágazat. A sertésnél van egy mentesítési program, a 
PRRS-mentesítés. Itt azokat az állományokat, ahol a betegségre pozitív 
állatokat találnak, azokat lecserélik, tehát állománycsere történik, nem kiirtják 
az állományt, hanem egy állománycsere történik – egyébként ez az egyik oka 
annak, hogy nem fejlődik úgy a sertéslétszám, mint ahogy akár mi is 
szeretnénk. A veszély az afrikai sertéspestisben, amit mondtam, többek között 
az, hogy ha az egyszer valahol felüti a fejét, akkor nagyon sok piac az egész 
országot lezárja, és utána viszont az utolsó esettől számítva három éven 
keresztül elveszítjük a mentességünket.  

A szarvasmarhára áttérve a kéknyelvvel ez előfordult, Magyarországon 
is találtak kéknyelv-pozitív eseteket. Novemberben fog letelni a két év, most 
fog letelni, hogyha nem lesznek újabb esetek, és akkor újra mentesek leszünk 
a kéknyelvtől. Ez egy hosszú és nem könnyű időszak volt, de sikerült 
átvészelni. És itt van a bőrcsomósodás, Szerbiában, a határhoz közel van, ez is 
egy, a szarvasmarhákat sújtó betegség, amit vektorok, legyek és rovarok 
terjesztenek, tehát nem fog megállni a határnál ez sem, hogyha arról van szó. 
Szerencsére már immunizálták Szerbia és Horvátország nagy részét, mert 
rájöttek, hogy ez másképp nem elkerülhető. Tehát vannak itt ilyen – 
úgymond: – kockázatok a levegőben, szó szerint és átvitt értelemben is, de 
egyelőre ezeket sikerült kivédeni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, alelnök úr, Harangozó 

Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni mind a kettőjüknek a 
beszámolóját. Ledó Ferenc elnök úr elmondta, hogy milyen komoly fejlesztési 
lehetőségek vannak az ágazatban, és hogy akár lényegesen lehetne emelni az 
ágazat produktumát, csak hát néhány olyan dolog hiányzik hozzá, mint az 
öntözésfejlesztés, a korszerű szaktanácsadás vagy a post harvest beruházások 
emelése, és még sorolhatnám. És úgy fogalmazott, hogy ha ezeket rendbe 
tesszük, akkor 1 millió tonnával lehetne növelni a kapacitást. Én talán azzal 
egészíteném ezt ki, hogy nemcsak hogy rendbe tesszük, hanem rendszerbe 
tesszük, tehát ami nekem az ágazat fejlesztéséből még kifejezetten hiányzik, az 
egy tudatos, rendszerszerű fejlesztés, amiről az elnök úr is beszélt, hogy a 
termékpálya menti együttműködések fejlesztése, tehát a tész-eknek a 
termékpálya menti együttműködése, a termelők helyi együttműködéseinek az 
elősegítése és amiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy magának egyáltalán 
az integrációk rendszerének a kidolgozását és megerősítését hiányoljuk itt, 
ebben az ágazatban is, mint ahogy egyáltalán a mezőgazdaságban, ezzel 
adósak vagyunk, már hogy a parlament, elvileg az Alaptörvény szerint az 
integrációs törvényt már rég meg kellett volna alkotni, és nyilvánvaló, hogy 
egy jó integrációs törvény nagyban segítené ezeket a fejlesztéseket is.  

Ami az állattenyésztés eredményeit illeti, szerintem az kifejezetten 
örvendetes, és a szakmát dicséri, hogy annak ellenére javul az ágazatnak az 
eredményessége, hogy azért nem feltétlenül az ágazatot segítő szakpolitikai 
döntések voltak az elmúlt időszakban, gondolhatok itt akár a földtörvényre is, 
ami az állattenyésztést, az állattenyésztési ágazatot nem segítette, vagy arra, 
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hogy a területalapú támogatásoknál végül nem került beszámításra a 
foglalkoztatás, ami szintén az állattenyésztő ágazatot segítette volna. Ennek 
ellenére azért azt kell látni, hogy érdemes az ágazatban fejleszteni, 
természetesen hogyha vannak fejlesztési támogatások, merthogy az elmúlt 
időszakban ezt sem nagyon sikerült a kormányzatnak teljesítenie, hiszen 
gyakorlatilag az állattenyésztő ágazatot segítő uniós támogatásokat nem 
sikerült elindítani, csak a hazai finanszírozású támogatások tudtak 
rendelkezésre állni. Reméljük, hogy most majd ez is elindul, és föl fog 
gyorsulni.  

Ami pedig a húsfogyasztás tudatosságát jelentősen tudná segíteni 
véleményem szerint, ami azért több nyugat-európai országban jól működik, a 
marketingen túl a címkézés kérdése. Ez nem igazán megoldott még azért a 
hazai kereskedelemben, a hústermékeknek a címkézése. Nyilvánvaló, hogy ha 
ez ügyben lennének előrelépések, akkor a marketing is sokkal hatékonyabb 
tudna lenni. Én is azt gondolom, hogy ebben van ráció, és fontos lenne 
fejleszteni ezt a részt is. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ledó Ferenc elnök 

úr sok fontos dolgot említett, amit szeretnék saját szakmai tapasztalatomból is 
megerősíteni. Nagyon nagy szükség van a korszerű tanácsadásra, és én a saját 
szakmai területemen vagy közösségemben azt tapasztalom, hogy ezt leginkább 
és legaktívabban és leghatékonyabban a vetőmag-forgalmazó cégek teszik, 
hiszen nekik alapvető érdekük, hogy minél több sikeres termelő, jó gazdasági 
évet záró termelő legyen, mert csak akkor fognak a következő évben is 
vetőmagot vásárolni, ők nagyon szívesen részt vesznek mindenféle programon 
és rendezvényeken. Javaslom, hogy az ő tudásukat és tapasztalatukat 
használjuk, mert a termelők valóban nagyon rá vannak szorulva a 
tanácsadásra.  

Örvendetes, és köszönet minden együttműködésért, hogy a tész-ek jól 
működnek, jobban működnek, mint sok évvel ezelőtt. Meggyőződésem szerint 
még nagyobb hatékonysággal kell a tész-eket szervezni, mert – szintén csak 
saját tapasztalatból tudom megerősíteni – a zöldség-, gyümölcstermelők egy 
jelentős részét, ezeket a termelőket, termelői egységeket az export-importot 
végző cégek a mai napig is kizsákmányolják, és ezt másként kell csinálni.  

Én megköszöni szeretném, elismerni és tovább erősíteni, hogy a 
terméktanács a kamarával szoros együttműködésben fogja a termelők kezét az 
értékesítésben és a termelésben egyaránt, mert nagyon nagy szükségük van rá. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Egy gyors hozzászólásra 

készülök. Azt gondolom, hogy a termelői oldalnak a valamilyenfajta 
koordinált együttműködése egész egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. Azt 
látjuk, hogy a kereskedelmi egységek folyamatosan koncentrálódnak, és erre 
abban az egy esetben tudunk értelmesen válaszolni, hogyha a termelői, 
feldolgozói oldal is képes olyan volumennel reagálni erre, ami alkuképessé 
teszi őket. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy nagy gigavállalatokat kell 
létrehozni, de valamilyen koordinált együttműködésre szükség van.  
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Azt gondolom, hogy a tész-ek rendszerében lenne mit javítani, hisz 
annak, hogy nem vagyunk képesek azt az arányt, amit a termelésszervezésen 
belül el tudnak érni, az elmúlt időszakban érdemben növelni, annak 
üzenetértéke van. Én azt gondolom, hogy az nem igazán nevezhető egy jó 
együttműködésnek, szakmailag semmiképpen sem, hogy ugyan működik 
maga a tész, de a beszállító, a gazda, aki beviszi oda a termékét, mondja meg a 
tész értékesítőjének, hogy kinek adja el, és mennyiért a termékét, mert ez így 
igazából értelmezhetetlen. Addig, amíg a tész nem tud a rendelkezésre álló 
termékkel valóban sáfárkodni, és nem képes egy valódi árualapot képezve 
megjelenni a piacon, addig ezek nagyon sok esetben ilyen látszat-
együttműködések, és azt gondolom, ez az egyik gát, ami miatt nem vagyunk 
képesek a tész-eken keresztül értékesített termékeknek az arányát mondjuk 
50 százalékra vagy a fölé felvinni. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e mást hozzászóló. (Jelzésre:) Czerván 

György! 
 
CZERVÁN GYÖRGY, az Földművelésügyi Minisztérium 

agrárgazdaságért felelős államtitkára: Hogyha a tisztelt elnök úr, illetve a 
bizottság megengedi, én úgy érzem, hogy volt egy-két olyan felvetés, amelyre 
– bár nem én vagyok a napirendi pont előadója – talán illik reagálnom, és 
elnézést kérek, hogyha olyat mondok, ami már elhangzott, mert közben ki 
kellett mennem egy interjút adni.  

Az általános forgalmi adóval kapcsolatosan, ami alapvetően nyilván a 
Nemzetgazdasági Minisztérium kompetenciája, mi az FM részéről 
egyetértünk, még további termékek, élelmiszerek, mezőgazdasági termékek 
általános forgalmi adóját szeretnénk csökkenteni, de azt látni kell, hogy ész 
nélkül ezt nem lehet csinálni. Egyrészt van egy költségvetési része, mert a 
bevételkiesés garantálható, a fehéredésből adódó kompenzálása a 
bevételkiesésnek, arra pedig ahány elemző van, annyifajta számot mondanak. 
De az biztató, hogy egyfelől lépésről lépésre haladunk előre 2014 óta – nem 
fogom fölsorolni, hogy hogyan haladtunk előre –, jövőre egy új termékkörre 
kerül bevezetésre a kedvezményes áfakulcs, és szeretnénk ezt folytatni. Hál’ 
istennek úgy néz ki, többek között a mezőgazdaságnak is köszönhetően, hogy 
a nemzetgazdasági növekedés lehetővé teszi, hogy az élőmunka terheinek a 
csökkentésén túl, mert az adópolitikánkban az a prioritás – ezt sem akarom 
felsorolni, az szja és a társadalombiztosítási dolgok tekintetében milyen 
lépéseket teszünk –, de e prioritás mellett azért az áfa tekintetében pont a 
mezőgazdasági és az élelmiszeripari termékek a kivételek.  

Az öntözés a Belügyminisztériumhoz tartozik, természetesen 
kormányzati probléma. Látjuk a problémát, azon vagyunk, hogy egy öntözési 
stratégia, amely most készül egyébként a Belügyminisztérium 
koordinálásában, tényleg megoldja vagy javítsa a helyzetet, mert egyrészt 
tényleg nagyon sok tartalék van, másrészt nagyon sok tennivaló van ezen a 
területen. Azért tudni kell, hogy nem a magyar kormány találta ki azokat a 
bonyolult szabályozásokat egyébként a tész-eknél sem, hanem ezek uniós 
előírások és szabályok, amelyeken próbálunk folyamatosan enyhíteni.  

Az EMVA-támogatásokra például az állattenyésztés vagy a kertészet 
tekintetében is több utalás történt, az meg a Miniszterelnökség. Itt meg azt 
szeretném mondani, hogy jönnek ki a pályázatokról a határozatok, 
tudomásom szerint most az ÉLIP-, utána a kertészeti döntések, majd az 
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állattenyésztési beruházásokat érintő döntések fognak még az év végéig 
folyamatosan jönni.  

A mezőőr meg kerítés téma. A kerítést nem a földeken kell építeni, 
hanem a határ szélén elsősorban, és van ilyen támogatási konstrukciónk. 
Hogyha a termelők, a gazdák nem tudják magukat megvédeni – és bizonyára 
van ilyen szituáció –, azért az ország legtöbb részén, hogyha komoly értéket 
állítanak elő, valamilyen formában összefognak, és odafigyelnek egymás 
értékeire. De hogyha van rá igény, és az önkormányzatnak ezt jelzik, van az 
FM-ben a nemzeti költségvetésben biztosított támogatás mezőőri szolgálat 
létrehozására és működtetésére, tehát ezt javaslom mindenkinek.  

Az integráció fontosságát többen hangsúlyozták, és egyetértek az elnök 
úrral abban, hogy a tész-eknél azért sokan – hogy is mondjam? – csak azért 
csináltak tész-t vagy léptek be ilyen tész-be, mert volt hozzá támogatás, amit 
ugye még meg is hosszabbítottunk, a lehetőséget. Tehát valóban egy alulról 
építkező integrációnak kellene lennie, amiről tényleg sokat beszélünk, de van 
valahogy egy nagyon jelentős ellenállás a termelők részéről. Amíg a termelő a 
termelővel, a termelő a feldolgozóval és a kereskedővel, tehát a vertikális és a 
horizontális integráció meg nem valósul, és erre vannak jó példák… Nem 
tudom, hogy a sertéságazatban ezt miért nem lehet igazából megcsinálni, 
hogyha mondjuk a baromfiágazatban Magyarországon meg lehet csinálni, 
meg vannak nyugat-európai példák is. Tehát biztos, hogy itt azért van még 
bőven tennivaló.  

Azoknak az eredményeknek a kapcsán, amelyeket a gyümölcs- és a 
zöldségágazat vonatkozásában az elnök úr elmondott, szeretném megjegyezni, 
hogy a minisztériumunknak nagyon jó a kapcsolata és az együttműködése 
mind a két jelen lévő szervezettel, az ágazati szereplőkkel, meg a nem jelen 
lévőkkel is, tehát a tejesekkel is, meg sorolhatnám tovább, tehát ezek a kérések 
a napi kapcsolattartásban tényleg előjönnek, és folyamatosan dolgozunk rajta, 
de abban, hogy a gyümölcs- és a zöldségágazat a nehéz időjárási körülmények 
ellenére is ilyen eredményeket ért el tavaly, azért az is benne van, hogy a 
munkaintenzív ágazatokat tudatosan próbáljuk, nyilván a közös agrárpolitika 
keretein meg a nemzeti források lehetőségein belül támogatni, itt mondjuk a 
zöldség- és gyümölcstermeléshez kötött támogatásokra gondolok, meg nyilván 
az állattenyésztésben is. Ahol lehet az Unió által, ahol meg nem lehet, föl 
tudnám sorolni, a holnapi előadásom része, hogy a sertésnél és a baromfinál 
2010-ben honnan indultunk a nemzeti támogatások tekintetében, mert 
közvetlenül nem lehet ezt a két ágazatot támogatni, és hol tartunk most. Vagy 
akár a tenyésztési támogatást is mondhatnám, hogy 2010-ben hol tartottunk, 
mos meg 1,3 milliárdnál tartunk. Tehát azért próbáljuk ezeket, és az összes, az 
állattenyésztés érintő támogatást föl lehetne sorolni, de most ezt idő 
hiányában nem teszem meg. Vagy a tejpiaci válság kapcsán vagy a sertéspiaci 
válság kapcsán annyit, hogy külföldi kollégákkal szoktam beszélgetni, és 
elhűlve hallgatták, hogy a nemzeti oldalról, a költségvetésből mondjuk a 
tejeseknek mekkora támogatási összeget tudtunk adni, ami tényleg csak a 
túléléshez volt elég, mert abban tudott segíteni, de elmentünk a falig; minden 
szereplő elismeri Magyarországon, hogy amennyit lehetett adni az uniós 
szabályokon belül, azt a nemzeti költségvetésből odaadtuk ezeknek az 
ágazatoknak, és ez a jövőben is így lesz. Hál’ istennek a viszonyok azért már 
kedvező irányt vettek, és ez segített a túlélésben sok mindenkinek.  

Még egy gondolat talán a 2016-os kibocsátáshoz. Az, hogy az 
állattenyésztés aránya csökkent, az önmagában nem tragédia, bár az a célunk, 
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hogy nőjön, viszont a növénytermesztésben olyan kiugró eredmények voltak, 
hogy az arány csökkenhetett, de abszolút értékben az állattenyésztés 
teljesítménye – ezt a termelési adatok mutatják – növekedett a tavalyi évben 
is, annak ellenére, hogy az arány csökkent, de az meg a kiugró 
növénytermesztés miatt volt. Én tehát úgy gondolom, hogy van mire 
büszkének lennünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is az időhiányra hívom fel a válaszadók 

figyelmét, tömören, röviden, mert még egy nagyon fontos napirendi pontunk 
hátra lenne. Ledó Ferenc! 

 
LEDÓ FERENC, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács 

és Szakmaközi Szervezet elnöke: Nagyon röviden reagálok. Harangozó 
képviselő úr a rendszerben való gondolkodásról szólt. Ezt mi szorgalmazzuk, 
ahogy Czerván államtitkár úr is említett, borzasztó jó a kapcsolatunk a 
minisztériummal, és én mindig úgy fogalmazok, hogy vannak olyan 
problémák, amelyeket tűzoltó jelleggel meg kell oldani, és van olyan, aminél 
közép- és hosszú távban kell gondolkodni, és mióta átvettem a Fruitveb 
vezetését, nekem elsősorban az a célom, hisz a zöldség-gyümölcs ágazatban ha 
valaki egy ültetvényt telepít, az 15-20-30 évre elkötelezi magát, vagy ha egy 
üvegházat épít, annak egy hosszú távú folyamatot kell látnia a piaci 
lehetőségből, minden lehetőségből is. Ezt próbáljuk előkészíteni 
költségelemzésekkel, mindennel.  

Amivel van egy kis gond, az az, hogy abban a speciális helyzetben van 
az agrárágazat, hogy nagyon sok más kormányzati szervhez is kapcsolódik, és 
ezeket össze kell hangolni. Mi jelezzük ezeket a problémákat, nekünk az a 
célunk, hogy ezt próbáljuk fölgyorsítani, tehát amikor véleményt mondunk, 
akkor mi látjuk ezeket, de sok esetben lassúnak tartjuk ezeket a dolgokat, de 
azért ez a rendszerszemlélet, amikor a stratégiát kidolgoztuk, már előremutató 
volt olyan szempontból. Persze mindig lehet módosítani a stratégiát, száz 
százalékban nem valósul meg, de akkor legalább van egy iránymutató, ami 
mellett el tudunk haladni. Én tehát úgy gondolom, hogy ez a munka elindult, 
kisebb problémák vannak benne, de azért vagyunk, hogy megoldjuk.  

Pócs képviselő úr, János, egy kicsit vitatkoznék, a vetőmagcégekkel 
meg az inputanyagcégekkel nekem az a bajom, hogy mindenki a maga lovát 
dicséri. Mi a saját tész-ünknél megtapasztaltuk, hogy sokszor hoztak oda 
olyan fajtákat kísérletben, utána meg nem tudtuk eladni. Tehát mióta a 
működési programban lehetőség van arra, hogy kutatás-kísérleti 
termesztésben támogatást tudjunk igényelni, nálunk folyamatosan végzünk 
kutatás-kísérleti termesztést, együttműködve a szaktanácsadókkal, de úgy be 
sem mehet a termelőkhöz, hogy a mi szaktanácsadók felügyelete meg a mi 
döntésünk nincs ebben benne. Odáig eljutottunk, hogy mi meg mertük azt 
csinálni a vetőmagcégekkel szemben, hogy 2012-ben a paprika meg a 
paradicsom, a két legfontosabb növény esetén kötelező fajtaajánlás van, tehát 
nincs olyan, hogy a termelő majd a hetven hajtatott fajtából választ majd 
egyet, mert ő azt akarja termelni, aztán utána meg behozza, és nem fogjuk 
tudni azt eladni, tehát azért ennek együtt kell működnie ilyen szempontból, én 
úgy gondolom.  

A szaktanácsadás is felmerült ilyen szempontból. Nálunk egy nagyon 
szigorú szaktanácsadás van, nagyon sok kedvezményt akkor kap meg a tész-
tagunk, ha a kötelező szaktanácsadásokon részt vesz, mert nem azért akarjuk, 
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hogy a továbbképzéseket megoldjuk neki, hanem azért kell neki részt vennie, 
hogy olyan árut állítson elő, hogy a többinek az áruját ne veszélyeztesse. Ezt 
tudomásul kell venni. És az együttműködésnek az a lényege, és a 
kereskedelemben tag és tész között az a lényege, hogy mindegyik fél úgy 
érezze, hogy én ezen nyertem, ha bármelyik félnek ebben kételyei vannak, 
akkor ez utána megoldódik.  

Balázs mondta a tész-eknél ugye, hogy most durván 20 százalékon 
működnek. Ennek nagyon sok olyan – hogy mondjam? – dolga van, amiről 
nem a tész-ek meg a termelők tehetnek, adópolitikától kezdve minden, amit, 
megint azt mondom, hogy egységben kellene kezelni ahhoz, hogy ebben előre 
tudjunk működni, és nem véletlen mondtam el itt is, és a minisztériumban is 
mindig kérem, hogy van 15 évünk, üljünk le közösen, tárgyaljuk át a kamarát 
bevonva, hogy mi az, amit eddig jól csináltunk, mi az, amit nem csináltunk jól, 
mi az, amin változtatni kell, mert egy biztos, amit most is mondtam: hogy ha a 
termelőknek a szervezettségét nem tudjuk megoldani, akkor a piacokról ki 
fogunk szorulni sajnos. Én ezt úgy látom, mint a legnagyobb tész-nek a 
vezetője, és jó pár évig voltam a tész főbizottságnak az elnöke, én tudom azt, 
és szinte minden tész-nek a „belső” dolgait is tudom, hogy hogyan alakultak, 
hol vannak gondok, ezt meg kellene csinálni. Aki most működik tész, annak a 
80 százaléka egy kis javítással, ha tudná, hogy mit kell neki úgy följavítani, 
akkor alkalmas lenne arra, és akkor vonzóvá lehetne tenni a többi termelő 
irányába. Nincs más kiút, a piacon maradásnak az egyik legfontosabb része az, 
hogy összefogva jelenjünk meg a piacon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zsombor! 
 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR, a Magyar Állattenyésztők 

Szövetsége ügyvezető igazgatója: Én nem észleltem konkrét kérdést a 
személyem irányába vagy a téma iránt… 

 
ELNÖK: Akkor nem is kell válaszolni. (Derültség.)  
 
DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR, a Magyar Állattenyésztők 

Szövetsége ügyvezető igazgatója: …, úgyhogy én inkább spórolnék, a 
megjegyzéseimet nem szeretném most elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel, vagy 

lezárhatom a 3. napirendi pontot is? (Senki nem jelentkezik.) Lezárhatom.  
Köszönöm szépen a két komoly szakmai előadónak ezt a tájékoztatást. 

Így volt ez két évvel ezelőtt is, az egyik legélvezetesebb információkat 
hallhattuk meg.  

A 3. napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztató az országos jégkármérséklő rendszer 
megvalósítására vonatkozó pályázatról 

A 4. napirendi pont következik, amelynek kapcsán Győrffy Balázst, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét kértem fel, hogy az országos 
jégkármérséklő rendszer megvalósításának jelenlegi állapotáról számoljon be 
nekünk. Köszönöm, és megadom a szót. 
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Győrffy Balázs tájékoztatója 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
elnöke: Köszönöm, elnök úr. Ha jól nézem az órát, akkor öt perc alatt kéne 
abszolválni ezt…  

 
ELNÖK: Igen, nem kértem, a húsz perc továbbra is rendelkezésre áll – 

majd futva megyünk a megnyitóra. (Derültség.)  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke: Jó, rendben, de azért igyekszem majd gazdálkodni az idővel, hisz azt 
gondolom, van néhány olyan információ, amely azért eddig is ismert volt, de 
egy általános áttekintést szeretnék adni.  

Ami adatok rendelkezésre állnak: 35 éves megfigyelés alapján az összes 
biztosított mezőgazdasági káron belül 20 százalékot tesz ki a jégkár aránya, és 
azt látjuk, hogy ez az arány folyamatosan emelkedik, tehát egyre jobban 
megjelenik a károkozása a gazdálkodásban, egyre gyakoribbak a szélsőséges 
időjárási események, így a jégeső is.  

Folyamatos gondolkodás volt már korábban is – mondhatom azt, hogy 
évtizedekkel ezelőtt is, de tíz évet biztosan mondhatunk – arról, hogy hogyan 
kellene a jégkár ellen védekezni, ez egy kicsit széttagolt gondolkodás volt, és 
azt gondolom, hogy a kamara a maga robosztusságával, stabil költségvetésével 
képes volt arra, hogy ezt a gondolkodást egy kicsit keretbe foglalja, és 
érdemben tudott reagálni a Vidékfejlesztési Programban kiírásra kerülő 
pályázatra. Abban gondolkodtunk, hogy egy országos lefedettségű és minden 
szempontból egységes – értem ez alatt a technológiát, a logisztikát, az 
üzemeltetést, a riasztást, a finanszírozást, több ilyen elemet is – 
jégkármérséklő rendszer kiépítését tűztük ki magunk elé.  

Azt látjuk, hogy a bizonyítottan jó védekezési technológiák mindegyike 
az ezüstjodid molekulák légkörbe juttatásán alapszik, igazából csak a 
molekulák felhőbe juttatásának a technológiája az, ami eltér, tehát van 
repülőgépes, van rakétás és van ez az úgynevezett talajgenerátoros megoldás. 
Mi a talajgenerátoros technológia mellett tettük le a voksunkat, mert a 
nemzetközi és a hazai tapasztalatok azt mutatták, hogy ennek a legkedvezőbb 
a fajlagos beruházási és majdan üzemeltetési költsége. Franciaországban, 
Spanyolországban és Horvátországban láttunk példát ilyen technológiák 
működésére, és Magyarországon is van egy komoly üzemeltetési tapasztalat a 
Dél-Dunántúlon.  

A benchmark alapján azt mondhatjuk, hogy egy védekezésre fordított 
forinttal nagyságrendileg 32-33 forint termelési értéket lehet megóvni, tehát 
mindenképpen érdemes ebbe – mondjuk így: – beruházni. Hogy tudjuk mihez 
arányosítani: a kamarának van évente 5 milliárd forint tagdíjbevétele, ezzel a 
programmal viszont minden évben nagyságrendileg 50 milliárd forint értéket 
tudunk megóvni, és fontos kiemelni, hogy nemcsak a mezőgazdasági 
termelőknek nyújt ez védelmet, hanem a társadalom minden szegmense 
számára biztonságot nyújt, hisz ez egy, az országot teljes egészében lefedő 
hálózatot jelent, ami a határon túl természetesen a települési területeket is 
fogja védeni. Azt gondolom, Magyarország egy óriási lépést tesz a 
termésbiztonság irányába, hisz Európában mi leszünk az egyetlen olyan 
ország, amely egy teljes védőhálót tud a jégkár szempontjából az ország fölé 
húzni.  
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A talajgenerátor működési elvéről talán annyit, hogy acetonos 
ezüstjodid hatóanyagot kell elégetni, párologtatni, és ez egy ilyen 
feláramlással fog a felhőbe jutni. Ez azonban azt is jelenti, hogy nem ott kell 
beavatkozni, ahol a jégkár, a jégeső keletkezne, hanem ott, ahol maga a 
jégképződés elkezdődik, tehát adott esetben ez akár 10-20 vagy akár még több 
kilométert is jelenthet. Ez nyilván egy nagyon szoros együttműködést igényel 
az Országot Meteorológiai Szolgálattal. A működési elvről még talán annyit, és 
fontos leszögezni, hogy ennek semmilyen természeti és élettani kockázata 
nincs. Több ilyen kérdést kaptunk már, ez egy nagyon jogos és helytálló 
kérdés és ezt fontos leszögezni, mert nem szabad az emberi és egyéb 
természeti egészséget a jégkármérséklés oltárán feláldozni, de szerencsére 
nem egy ilyen eldöntendő kérdéssel van dolgunk. Alapvetően az ezüstjodid a 
jégszemcséket sokszorozza meg, tehát a felhőben egy olyan eljárás indul meg, 
egy olyan megoldással tudunk védekezni, hogy sokkal több jégszemcse, 
jégmag keletkezik, és ezáltal nyilván ezeknek a sokaságából kifolyólag az 
átmérőjük magától értetődő módon csökkenni fog, és ezek jó eséllyel 
elolvadnak, de legalábbis jóval kisebb átmérőjűre zsugorodnak, mire elérik a 
földet.  

A finanszírozásról is beszéljünk, mert nyilván ez volt eddig alapvetően a 
gátja annak, hogy ez a rendszer működhessen az országban. A Vidékfejlesztési 
Programban a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című VP3-5.1.1.2-
17. kódszámú pályázati felhívásban lehetett pályázni. Mi a pályázatot 
áprilisban benyújtottuk. A kamara egyedüli pályázóként indult ezen a 
pályázaton, nyilván nem véletlenül, mert ehhez egy olyan stabil háttér és 
olyan stabil anyagi és szervezeti háttér kell, ami, azt gondolom, alapjaiban 
rostálta meg azt, hogy ki az, aki egyáltalán gondolkodhat az induláson. A 
pályázati anyag ellenőrzése az irányító hatóságnál folyamatban van, a 
hiánypótlás megtörtént, és bízva a pozitív elbírálásban egyébként megtettünk 
bizonyos előkészületeket azért, hogy a rendszer 2018. május 1-jével, vagyis a 
jövő évi jégesőszezonra el tudja kezdeni a működését.  

A rendszer kiépítésére rendelkezésre álló VP-s pályázat mintegy 1,8 
milliárd forintot jelent, ez egy 100 százalékos támogatási intenzitás, de talán 
abban egyetértünk, hogy olyan programot, olyan pályázatot még nem nagyon 
láttunk, ahol akármennyire is szerettük volna, ne lettek volna egyéb költségek, 
amelyeket adott esetben nem tudunk elszámolni, vagy már a beadás után 
jelentkeztek nem feltétlenül előre látható költségként, ezért aztán már most 
azzal számolunk, hogy 2 064 693 516 forint lesz majd a beruházás értéke. Itt a 
pályázaton felüli költséget a kamarai tagdíjból tudjuk majd finanszírozni, de 
azt gondolom, hogy ez egy nagyon bölcs és talán senki által nem kritizált 
felhasználása a kamarai tagdíjaknak. Az elindításhoz szükséges üzemeltetési 
jellegű költségek pedig közel 471 millió forintot fognak képezni.  

Ez a része a kiépítés, de a működtetés is egy meglehetősen komoly 
költségtételt jelent. 1,5 milliárd forint működési költséget prognosztizálunk 
azokból a nemzetközi és hazai tapasztalatokból, amelyek a rendelkezésünkre 
állnak, de természetesen itt majd látni kell a számokat, amikor azok 
megérkeznek, hisz van lehetőségünk ezt is úgy finanszírozni, hogy a kamarai 
tagságnak és úgy általában a termelőknek ez pluszbefizetését nem fogja 
igényelni, hisz a Kárenyhítési Alapból lehet finanszírozni majd ennek a 
rendszernek a működtetését. Az FM-mel szoros kötelékben repülve sikerült az 
Európai Unióval elfogadtatni azt, hogy ez jó megoldás, és hogy ne csak a kár 
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enyhítésére, hanem a kár megelőzésére is felhasználható legyen a 
Kárenyhítési Alapban rendelkezésre álló összeg.  

A kiépítésről. Az országot négy régióra bontottuk, Kelet-Magyarország, 
Közép-Magyarország, Észak-Dunántúl és Dél-Dunántúl. Minden új régióban 
– hisz a NEFELA a Dél-Dunántúlon működik – egy-egy logisztikai központot 
kellett kialakítani, ahonnan kiszolgáljuk majd a telepített generátorokat, és 
ahol a védekezési időszakon kívül majd tárolni fogjuk azokat. A központok 
megvalósítási helyéül szolgáló telkek kialakításra kerültek, ezek jellemzően 
önkormányzati telkek, amelyeket a pályázaton belül meg fogunk vásárolni, itt 
a tulajdonosokkal a szerződés folyamatban van, alapvetően várjuk, hogy 
megérkezzen az ámen a VP-s pályázat vonatkozásában.  

Ha egy 10-szer 10 kilométeres négyzethálót ha ráteszünk az országra, 
ezek fogják kijelölni a pontokat, a metszéspontokban kell majd elhelyezni 
ezeket a talajgenerátorokat. Összesen mintegy 986 talajgenerátor felállítása 
szükséges, ebből 764 darab lesz manuális – ebből egyébként már 141 működik 
a NEFELA működtetésében, az ő régiójuk még kettővel ki fog egészülni, hisz 
143 fog majd náluk működni –, a fennmaradó 222 generátor pedig automata 
lesz, tehát nem kell személyes, manuális beavatkozás ahhoz, hogy elinduljon, 
valamilyen SIM-kártyás megoldással fogjuk tudni majd távolról indítani 
ezeket az eszközöket. Nyilván felmerül a kérdés, hogy miért nem ilyenre 
csináltuk az egészet. A válasz nagyon egyszerű: ha jól emlékszem, talán hat- 
vagy nyolcszoros (Közbeszólás: Nyolcszoros!), nyolcszoros az árkülönbség a 
manuális és az automata között, tehát ezért próbáltuk azokra a helyekre 
koncentrálni ezeket, amelyeknek a megközelítése nagyon nehézkes, vagy 
valamilyen nem lakott területen fordulnak elő, így tudtuk ezt költségszinten 
belül tartani.  

A manuális generátorokhoz a toborzás megkezdődött. A kezelők 
feladata alapvetően az lesz majd, hogy a diszpécserközpontból kapott utasítás 
alapján azonnal el kell indítaniuk, és azonnal le is kell állítaniuk – hisz akkor 
tudunk hatékonyan működni. A leállítást is szeretném hangsúlyozni, hisz 
ezüstjodidot fogunk párologtatni, és az „ezüst”-ből ki lehet találni, hogy ez 
nem egy húszfilléres játék, tehát itt azért komoly értéket lehet elpárologtatni, 
hogyha valaki nem tartja be fegyelmezetten az utasításokat. A toborzás 
jelenleg a második szakaszban van, nagyságrendileg 60 százalékos 
lefedettséget tudtunk pillanatnyilag elérni, 713 lehetséges pontot 
azonosítottunk, amiből valószínűleg 500 lesz alkalmas, a többinél a toborzás 
folyamatban van.  

A közbeszerzésről: itt jellemzően nagy értékű beszerzésekről lesz szó, 
ami magától értetődően majd közbeszerzést von maga után, sőt itt a múlt idő 
használata nem is feltétlenül indokolt, hisz a szűkös határidők miatt és mert 
az a cél, hogy május 1-jével, ’18. május 1-jével a program induljon, így 
feltételes közbeszerzési eljárásokat indítottunk mind a manuális, mind az 
automata talajgenerátoroknál, mind a tároló kalodáknál, mind pedig a 
gépjárműveknél, amelyek veszélyes anyagot fognak szállítani, tehát ADR 
vizsgákkal kell rendelkezniük, illetve a logisztikai központok tervezési és 
kivitelezési munkái vonatkozásában. A beszerzések akkor fognak indulni, 
hogyha a támogatói okirat megérkezett.  

A közbeszerzési eljárásban érintett tételek beszerzési bruttó értéke 
1 613 624 457 forintot tesz ki. Szeptember második hetére minden ajánlat be 
fog érkezni, és ezeknek az ellenőrzése és kiértékelése folyamatban van. 
Egyetlenegy közbeszerzési eljárás van – mondhatjuk így: – a csőben, az is 
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nagyon hamar el fog indulni, ez az acetonos ezüstjodid hatóanyagé, amivel a 
legtöbbet kínlódunk, hisz egyrészről nehéz megmondani, hogy melyik évben 
mennyit fogunk felhasználni, hisz itt mondjuk öt év átlagában tudunk majd 
értelmes számokat mondani. Most úgy számolunk, hogy évi körülbelül 
625 ezer liter mennyiséget tudunk felhasználni, ez egy 500 millió forintos 
érték a pillanatnyi becslés szerint, de itt szinte minden összetevőnek elég nagy 
volatilitást mutató tőzsdei ára van, tehát elég nehéz lesz előre becsülni, hogy 
ez melyik évben mekkora költséget fog majd jelenteni a működés 
szempontjából. Itt is előkészítettük a közbeszerzést, hamarosan ki is fogjuk 
írni. A legnagyobb kockázatot abban látjuk, hogy ez milyen amplitúdóval fog 
majd mozogni, ennek a működtetési költsége, de bízunk benne, hogy 
sikeresen tudjuk venni ezt az akadályt is.  

Az OMSZ-t szeretném még kihangsúlyozni zárásképpen, akivel az 
együttműködés egész egyszerűen létszükséglet, hisz őtőlük tudjuk megkapni 
azokat az adatokat, amelyek alapján a rendszer működni tud. Az általuk adott 
riasztások fogják a rendszert mozgatni, tehát nem a kamara hálózatán belül 
fognak ezek az adatok megképződni, hanem az OMSZ fogja ezeket az adatokat 
szolgáltatni. Ebből aztán nyilvánvalóan következik, hogy az OMSZ-szel 
egyeztetni kell, ezek a tárgyalások meg is kezdődtek. Tisztáztuk azt, hogy 
hogyan fog működni a riasztási protokoll, milyen technikai paramétereknek 
kell megfelelni, illetve hogy az OMSZ-nél milyen fejlesztések szükségesek, hisz 
ahhoz, hogy az országos rendszer valóban hatékonyan tudjon működni, az 
OMSZ-nek olyan infrastruktúrával kell rendelkeznie, amely pillanatnyilag 
még egy-két helyen nem feltétlenül áll rendelkezésre, bizonyos fejlesztések ott 
is szükségszerűek, hogy a rendszer jól tudjon működni.  

A május 1-jei indításhoz szükséges legkésőbb ez év október 1-jéig egy 
elvi döntést kapnia majd az FM-ből az OMSZ-nek, hogy az átalakítás, a 
fejlesztés, a létszámbővítés megindulhasson, de itt is optimisták vagyunk, úgy 
gondoljuk, hogy ez is megszülethet.  

Elnök úr, igyekeztem gazdálkodni az idővel, ha jól nézem, öt percet 
megspóroltam, úgyhogy amennyiben van még kérdés, akkor állok 
rendelkezésre. Kollégáimat hoztam magammal, ha ennél mélyebb technikai 
kérdésekre kell válaszolni, akkor majd kérek engedélyt, hogy a segítségüket 
kérjem.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kell olyan gyorsan futnunk 
(Derültség.), kell majd, csak nem olyan gyorsan, e miatt az öt perc spórolás 
miatt.  

Én nagyon örülök ennek az előadásnak – én kezdeményeztem 
(Derültség.) –, mert régóta, azt hiszem, a 2010-es bizottsági elnöki 
székfoglalómban mondtam, hogy ha nem lépünk a természeti károk által 
okozott veszteség csökkentésében, akkor nagyon nehéz lesz tovább növelni a 
termelési értékeinket; ott akkor én még a vízháztartással való gazdálkodást is 
belevettem, abban sajnos még nem sikerült olyan szintre lépni, amit én akkor 
elképzeltem, hogy az árvíz, a belvíz és a vízhiány problémájának 
kiegyenlítetlenségét próbáljuk majd meg egy szintre hozni, tehát hogy amikor 
árvíz, belvíz van, azt a vizet megfogni, és visszatáplálni, visszaadni a hiányos 
időszakokban.  

Egy technikai kérdésem lenne, mert számtalan, rengeteg új információt 
kaptunk, bár döntő mértékben ismertem. Ahol működik, így például nálunk, 
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mintegy 200 négyzetkilométert fedünk le, a hegyközségünk kényszerült rá, 
hogy saját tőkéből működtessünk ezt – Bács-Kiskunról van szó, Kecel, 
Kiskőrös, Soltvadkert térségében van mintegy tízéves tapasztalatunk –, ott az 
elhelyezése ezeknek a berendezéseknek értelemszerűen tanyákhoz került, 
lakott tanyákhoz vagy a gazdálkodó által naponta látogatott tanyákhoz, ők is 
vállalták a felügyeletet, az indítást és minden egyebet. De amikor 
négyzetrácshálózatban felosztjuk az egész országot, nagy valószínűséggel nem 
pont oda fog esni a négyzetrácsháló pontja, ahol megközelíthető hely van, s a 
többi. Gondolom, ebben van valami tolerancia (Győrffy Balázs: Van.), vagy 
ezt hogy próbáljuk megoldani? Mert azért a puszta földre kirakni egy ilyen 
berendezést, bekeríteni, meg minden egyéb, mert ez egy érték lesz, erre 
felkészültük-e, és itt még izgalmasabb lesz majd a mezőőrnek és mindenki 
másnak az esetleges figyelme ezekre a berendezésekre. Mondom, most nálunk 
meg van oldva, mindegyik zárt, kerítéses tanyán belül van, nem is történt 
rongálása vagy lopása ezeknek a készülékeknek.  

Van-e további? (Jelzésre:) Igen, Kónya Péter a további kérdező. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Két rövid kérdésem lenne. Az egyik az, 

hogy említetted az OMSZ-szel való együttműködést, de azt gondolom, nagyon 
fontos az, hogy a határainkon túl meglévő ilyen védelmi rendszerekkel milyen 
együttműködést építetek ki, már ahol van, amelyik országban van; több 
országban van, létezik, velük is együttműködést kell kialakítani a hatékonyság 
érdekében. Ezzel hogy álltok? Illetve a már meglévő rendszerek integrálása 
hogyan fog megtörténni? Az országban azért több helyen van már, mint ahogy 
az elnök úr is említette, ezeket integráljátok, azok megszűnnek, párhuzamos 
lesz, tehát hogy lesz ez megoldva? Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Egyrészt én is szeretném az 
örömömet kifejezni, hogy ennek a rendszernek a kiépítése megindul, 
szerintem egy fontos beruházásról van szó, és csak megragadnám az alkalmat 
arra, hogy elmondjam: az a törvénymódosítás, amely lehetővé tette ennek a 
rendszernek a kiépítését, az annak idején még a tervezés fázisában 
tartalmazott egy jövedelemstabilizációs rendszert is, ami szintén nagyban 
tudná növelni a gazdálkodás kiszámíthatóságát, és akkor Lázár miniszter úr 
azt az ígéretét tette, hogy ugyan a törvénymódosításból akkor kikerült, mert 
bizonyos részletek kidolgozására volt még szükség, de azóta sem került elénk, 
miközben a rendszernek ez a része, tehát a jégkármentesítés már kiépítés alatt 
van, a jövedelemstabilizációs rendszer még törvényi szinten sem került vissza. 
Csak szeretném rá felhívni a figyelmet, vagy itt a jegyzőkönyvnek is 
elmondani, hogy ezt még várnánk, ennek pedig szurkolunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Győrffy Balázsnak adom meg a szót. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke: Köszönöm szépen. Nyilván a 10-szer 10 kilométeres négyzethálót azért 
valamilyen szinten lehet rugalmasan kezelni, ennek van egy toleranciaértéke, 
amit én most meg nem mondok fejből, hogy hány méter… (Közbeszólás.) 
Tehát ha az adott ponthoz képest 2 kilométeres körön belül el tudjuk helyezni, 
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akkor az megfelel azoknak a sztenderdeknek, amelyek alapján működőképes a 
dolog. Én azt gondolom, hogy ez talán egy kellően nagy, egy 4 kilométer 
átmérőjű kört jelent, ami már valóban ad némi mozgásteret. Egyébként 
jellemzően ezek logisztikai számítások alapján készültek, így jött ki a 10-szer 
10 kilométer, és ugyanezen elveket alkalmaztuk, amikor a logisztikai 
központokat is kialakítottuk, ott is logisztikai számítások voltak, hogy hol 
lehet ezeket elhelyezni, és ott, 30 kilométeres sugarú kör … 

 
ELNÖK: Azt tudhatjuk, hogy hol lesznek ezek?  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke: Igen, Nemesgörzsöny, Cegléd, Balkány, illetve a NEFELA most 
működő része Pécsen, ha jól emlékszem. Itt jellemzően a pályázati forrásokból 
viszonylag kevés forrást biztosítottunk ezeknek a telkeknek a megvásárlására, 
úgyhogy jellemzően nem ipari parkokat és közvetlenül főút és autópálya 
melletti telkeket tudtunk ezekből vásárolni, mert nem erre gondoltuk elkölteni 
a pénzt, hiszen itt valóban volt egy mozgástér, egy 30 kilométeres sugarú kör, 
ha jól emlékszem, amin belül kellett megvalósítani, hogy ez ki tudja szolgálni 
azt a negyed-Magyarországnyi területet, amit el kell hogy lásson.  

A rendszer egyes elemei megtekinthetőek a NAK standján az OMÉK-on 
is, úgyhogy ha valaki érdeklődik az ilyen technikai kivitelezési apróságok 
iránt, akkor ezt megteheti. Ilyen csillagháborús dolgokra ne számítson senki, 
az egyik kollégám egy disznópörzsölőhöz hasonlította az egyik alkatrészét, 
tehát itt azért jellemzően nem egy óriási értéket képviselő high-tech dologra 
kell gondolni, hisz itt párologtatni kell egy bizonyos kémiai anyagot, és ezt 
azért valóban azon elvek szerint is végig kellett gondolni, amit az elnök úr is 
említett, hogy lehetőség szerint ez olyan nagy anyagi értéket ne képviseljen, 
hogy nagy-nagyon vonzerőt gyakoroljon. De ezt természetesen egy rácsos vagy 
egy kennelszerű valamiben fogjuk elhelyezni egy lebetonozott alapon, éppen 
azért, hogy ne legyen túl csábító az esetleges nehézfémgyűjtő-passzióval 
rendelkező honfitársaink számára (Derültség.), de nyilván nem lehet kizárni. 
De azt gondolom, hogy ami logikus védekezés ár-érték arányban megtehető, 
azt megtettük.  

Az OMSZ-szel valóban igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani, és már a 
határon túli részekkel is tárgyalunk. Az a helyzet állt elő egyébként, hogy a 
horvátoknál létezik ilyen, ott van egy természetes együttműködés már 
korábbról, az osztrákok, illetve a kárpátaljai térség az, amely kifejezetten 
érdeklődik, adott esetben csatlakozna is a mi rendszerünkhöz. Ausztriában a 
burgenlandi részt adja, azt gondolom, a mezőgazdasági termelésnek a nagyon 
jelentés részét, mondhatjuk azt, hogy a zömét, ők már szeretnének ehhez 
kapcsolódni, csakúgy, mint Kárpátalja. Itt azért látni kell, hogy ebben mi is 
érdekeltek vagyunk, és megmondom miért, de talán nem is olyan nagy titok 
ez. Van egy úgynevezett széle hatása ennek az egésznek, ami azt jelenti, hogy a 
szélén sokkal kevésbé tudunk hatékonyan védekezni, mint a középső részeken 
az előbb említett példa miatt, hogy nem mindig ott kell elkezdeni a 
védekezést, ahol aztán a kár keletkezne. Mi tehát abban vagyunk érdekeltek, 
hogy ez kilógjon az országhatáron túl, hisz a határ menti térségeknek ekkor 
tudunk jó biztonságot nyújtani. És egyébként pont ebből kifolyólag csökken a 
rendszere minden rendszernek, minél kisebbre vesszük ennek a védekezési 
felületét.  
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A most működő rendszerek egy részét tudjuk integrálni, nem mindent 
tudunk integrálni, nyilván vannak azért olyan szakmai és technikai 
minimumok, amelyeket egyrészről a pályázat ír elő számunkra, a másik 
oldalon meg egész egyszerűen racionális okokból kell dönteni, hogy 
befogadjuk vagy nem fogadjuk be.  

A jövedelemstabilizációról, a „jövstab.”-ról, ahogy a szakzsargonban 
hívjuk nincsen olyan információm, amivel én érdemben tudnám 
megválaszolni az alelnök úr kérdését, gondolom, nem is feltétlenül tőlem 
kérdezte (Harangozó Gábor: Nem kérdés, inkább megjegyzés volt.) a 
jövstab.-kérdést. Abban, azt gondolom, egyet tudunk érteni, hogy minden 
olyan eszköznek, ami a gazdálkodók anyagi és termelési biztonságát növeli, 
van értéke, helye, szerepe, úgyhogy talán ez is egy olyan következő lépés, amit 
érdemes lesz majd meglépnünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt szeretném kérni az előbb általam 

említett Kiskőrös, Kecel, Soltvadkert térségének az esetleges integrálását, nem 
láttam. Az sokkal kisebb persze, mint a Baranya-tolnai, de mégiscsak létezik, 
tehát tíz év óta ott működgetünk, az a hegyközség önálló fenntartásában 
működik, tehát valószínűleg a hegyközségek tudnának erről ott érdemben 
tájékoztatást adni, hogy hogyan és miként lesz, az országos megvalósításba 
hogy kapcsolódhatnak.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke: Egy gyors reakció, szabad? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke: Nem tudom, a technológiának azért valamilyen szinten homogénnek 
kell lennie ahhoz, hogy a rendszer működjön. Most én nem tudom 
megmondani, hogy az a védekezési rendszer milyen technológiát képvisel… 

 
ELNÖK: Ránézésre ugyanez. (Derültség.)  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke: Ugyanaz a disznópörzsölő. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Így van, az elve az, a melegítés elvét használja egy ilyen kis 

ágyúcsőben, aztán megindul fölfelé a kipárolgás.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke: Jó. Erre én most hadd ne mondjak felelősen se igent, se nemet, meg 
nyilván nem is én fogom megállapítani, hogy az technológiailag 
összefésülhető-e, vagy nem. Ami technológiailag összefésülhető, azzal 
kapcsolatban nyilvánvalóan logikus döntés, hogy az integrálva legyen az új 
rendszerbe, meg nyilván a kiépítés költségeit jelentős részben meghatározza 
az újonnan beszerzendő és elhelyezendő talajgenerátorok számossága. 
Úgyhogy ha integrálni lehet, akkor integrálni fogjuk.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.  
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Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, 
akkor én megköszönöm ezt az előadást. Úgy gondolom, hogy egy nagyon 
komoly ígéret a végfázisához közeledik, és erről most már elég reális képet is 
kaphattunk, főleg ha az idővonalat valaki összerakta, hogy előzetes 
közbeszerzések, technikai berendezések gyártása és minden egyéb, tehát ebből 
lesz valami, a dolog most már visszafordíthatatlan, várjuk a végső döntést és 
természetesen majd a telepítések megindítását.  

A 4. napirendi pontot ezzel lezárom.  

Egyebek 

Az 5. egyebek napirendi pontban egy rövid tájékoztatásom lenne, amit 
a bizottsági tagok elvileg már tudhatnak. Szeptember 26-án – ez a jövő hét 
keddi nap – Lázár miniszter úr meghallgatására, éves soron következő 
meghallgatására kerül sor 13 órakor, erre szeretném a bizottsági tagok 
figyelmét felhívni, hogy ezen vegyünk részt. Úgy tudom, hogy tegnap hivatali 
úton kiküldésre kerültek a meghívók. (Győrffy Balázs: Igen, láttam. – Dr. 
Legény Zsolt: Megjött.) 

Van-e további bejelentenivalója bárkinek az egyebekben? (Senki nem 
jelentkezik. – Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Nincsen, akkor 13 óra 
45-kor indulunk innen, vezetnek bennünket, hogy hogyan kell itt minél 
gyorsabban átjutni az F pavilonhoz. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Az egyebeket lezárom, az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 22 perc) 
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


