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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a konzerv- és hűtőipar mai bizottsági 
ülésünkön megjelent képviselőit, köszöntöm az agrárkamara főigazgató-
helyettesét, a minisztériumok képviselőit, és külön Bittsánszky urat az FM 
részéről!  

Elég régen indult a Kertészeti albizottság munkája, őszintén 
megmondom, nem tudom megmondani, hány évvel ezelőtt, de elég régen, 
nagyon sok témát feldolgoztunk már, nagyon sok aktuális kérdésben próbált a 
bizottság eljárni, és most odáig jutottunk, és az a döntés született, hogy ami 
még sosem szerepelt itt, de mégis rendkívül aktuális, a konzerv- és hűtőipar 
kérdéskörét tűztük napirendre a mai nap, főleg azért, mert ebben az 
ágazatban is érezzük azokat a nehézségeket, azokat a problémákat, amelyek 
sajnos az agrárágazat számtalan más területén is érzékelhetőek. Ilyen a 
zöldség-gyümölcs ágazatnak a kérdése, de mondhatnám az agrárágazat hús-, 
tejágazatát is, amely szintén rendkívül nehéz pillanatokat él át, de a 
zöldségágazaton belül a konzerv- és hűtőipar mondjuk egy más történet, már 
csak azért is, mert az orosz embargó és a külpiacok nagymértékben 
befolyásolják ennek az ágazatnak a szerepét, helyzetét. Ugyanakkor nekünk 
fontos célunk az, hogy stratégiai ágazatnak tekintjük az élelmiszeripar 
termékeit a magyar gazdaságban, és szeretnénk elérni, hogy valóban azzá is 
váljék, olyan értelemben, hogy akár a közétkeztetésben, akár egyéb olyan 
területen, ahol még nem töltötte be teljes mértékben a szerepét ennek a 
cikknek a terjedése az ágazatunkban, illetve a közétkeztetésben, ezért 
szeretnénk elérni azt, hogy a konzerv- és hűtőipar termékei is bekerüljenek 
ebbe a kategóriába, és az egészséges magyar élelmiszer fogyasztására 
ösztönözzük a magyar lakosságot, ami természetesen számunkra a 
legfontosabb, hogy magyar termékekről legyen szó.  

Ugyanakkor a konzervipar területén el lehet mondani azt is, hogy jelen 
pillanatban folynak a szántóföldi konzervipari növények tekintetében azok a 
mezőgazdasági munkák, amelyek egész évre meghatározzák ennek az 
ágazatnak a szerepét, ez pedig nem más, mint a vetéstelepítési időszak. Éppen 
ezért most itt, mondhatnám, az idény elején gondoltuk kitűzni ezt a napirendi 
pontot, és azt gondoltuk, hogy ezt a kérdést körbejárva próbáljunk az ágazat 
gondjain segíteni, illetve olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyek akár talán 
hosszabb távon is az ágazat érdekeit fogják szolgálni.  

Ennyi bevezető után az írásban kiküldött három napirendi pontra 
teszek javaslatot a jelen lévő bizottsági tagok részére. Elfogadják-e a bizottsági 
tagok ezt? (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen, tehát akkor ezek alapján 
kezdjük a munkánkat.  

Tájékoztató a zöldség- és gyümölcs-feldolgozóipar 
helyzetéről 

Elsőként egy tájékoztatót szeretnénk meghallgatni a zöldség- és 
gyümölcs-feldolgozóipar helyzetéről. Az én információim szerint Cseh László, 
a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke fogja ezt a tájékoztatót 
megtartani, köszönöm szépen. Ülve folytatjuk a beszélgetést, és arra szeretnék 



 6

kérni mindenkit, hogy körülbelül háromnegyed 12-re, ha sikerülne, fejezzük 
be, mert más egyéb programok is vannak, és nem szeretném másnak az idejét 
fölöslegesen igénybe venni, hanem mindenki tudjon tovább dolgozni a mai 
nap során.  

Tessék parancsolni, az 1. napirendi pont előadójának adom meg a szót. 

Cseh László tájékoztatója 

CSEH LÁSZLÓ, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke: 
Köszönöm szépen. Lehet hallani? 

 
ELNÖK: A zöld gombot tessék benyomni! 
 
CSEH LÁSZLÓ, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke: 

(Tájékoztatóját vetítés kíséri.) Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Kollégák! A megjelent cégvezetők nevében magam is 
köszönettel nyugtázzuk ezt a megkeresést, és nagy örömmel adjuk az 
információt. Valóban úgy van, hogy mind ez idáig kevés szó esett ilyen 
plénumon a zöldség-, gyümölcs-feldolgozásról, pedig a zöldség-, gyümölcs-
feldolgozás az élelmiszeripar egyik jelentős ágazata, az élelmiszertermelés 8-
10 százalékát adja, és azt is kevesen tudják, hogy a zöldség-, 
gyümölcsfogyasztásnak átlagosan az 55-65 százaléka feldolgozott formában 
kerül az asztalra. Ennek értelmében nyilvánvaló, hogy különösen fontos az 
éppen az elnök úr által említett egészséges táplálkozás okán is ennek a 
kérdésnek a tárgyalása.  

A feldolgozott nyersanyag értéke a felméréseink alapján 70-72 milliárd 
forint összértéket jelenthet, és 152-160 milliárd forint a termékkibocsátási 
érték. Különös hangsúlyt ad ennek az ágazatnak az, hogy gyakorlatilag a 
termékenként ugyan eltérő mértékben, de 50 és 90 százalék között 
exportpiacokon vagy külpiacokon kerül a termék értékesítésre, nyilvánvaló, 
hogy ennek megfelelően a nemzetgazdasági súlya is megfelelően nagy.  

Nyilvánvaló, hogy amiket mondok, azok egy indító előadás anyagát 
képezik csak, a kollégák utána fogják a pontokat értelmezni és továbbvinni. 
Egy ilyen általános tájékoztatásként látható most ez a két adatsor a hűtőiparra 
és a konzerviparra vonatkozóan. Annyi látszik belőlük, hogy mind a két 
ágazatban csökken a termelés, és hogyha a rendszerváltás előtti időszakhoz 
vetíteném, akkor még durvább számok jönnének ki. Ez az egyik gondja a 
hűtőiparnak és a konzerviparnak együttesen, tehát a zöldség-, gyümölcs-
feldolgozásnak. A másik pedig az, hogy ez lényegesen rosszabb 
termékszerkezetben valósul meg jelenleg, mint amilyen az ezt megelőző 
időben volt. A hűtőipar termelése a rendszerváltást megelőzően 250 ezer 
tonna volt, és az hozzátartozik, hogy ebből a 240-250 ezer tonnából 
mindössze 15 százalékot képviselt a csemegekukorica, most ebből a 150-
160 ezer tonna éves termelésből már csaknem a 40 százalék csemegekukorica 
és - vissza fogok még térni erre a kérdésre - jelentős átrendeződés következett 
be, amely jelentős átrendeződésnek sajnos nem az előnyeit érezzük sem mi, 
sem pedig a termelők.  

Hogy nemcsak a hűtőiparról van szó, az élelmiszertermelés 
alakulásáról Szórádi Sándor kollégám ábráját tettem ide fel, amelyen a V4-ek, 
tehát a visegrádi négyek adatait dolgozta fel Szórádi úr a 2004-2006-os évek 
bázisát figyelembe véve. Nem is kell túlzottan visszamenni a ’90-es évek előtti 
időszakra, elég a válságot követő időszaknál megmaradni. Gyakorlatilag az 
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látszik a trendekből, hogy egyedül Lengyelország termelése emelkedett, ez jön 
ki a trendekből, a magyar élelmiszertermelés, tehát globálisan az 
élelmiszertermelés meglehetősen nagy szórással 80 és 90 százalékos szintre 
esett vissza, gyakorlatilag Szlovákiával vagyunk azonos súlycsoportban, még a 
csehek is jobban állnak, mint mi. Ez mindenféleképpen elgondolkodtató, és 
mindenképpen arra ösztönzi a döntéshozókat, legalábbis gondolatom szerint, 
hogy ezt mindenképpen komolyan kell kezelni.  

Visszatérve a hűtő- és konzerviparra nagyon röviden összefoglalom az 
ágazati jellemzőket. A legnagyobb hiba az volt, amikor 2004-et megelőzően 
egy pár évvel kijelentették, hogy a zöldség-, gyümölcs-feldolgozás 
versenyszféra, és innentől kezdve ez a versenyszféra majd eldönti a helyét és a 
sorsát európai összevetésben. Jelentem, ezt a versenyt nagyon nehezen tudjuk 
abszolválni és döntetlenre is kihozni. Nagyon-nagyon jelentős a technológiai 
lemaradás. Nyilvánvaló, hogy vannak kivételek, és vannak nagyon jól 
felszerelt és nagyon jól fejlődő cégek, de az ágazatra mindenképpen jellemző a 
technológiai lemaradás. Amint azt már mondtam, az exportpiac a célpiac, és 
sajnos a hazai feltételrendszer mellett kell ezt az exportpiacot abszolválni, 
ennek megfelelően meglehetősen nehéz a verseny érvényesítése itt is. 
Specializációnak mondjuk régen azt, ami bekövetkezett, gyakorlatilag inkább 
arról van szó, hogy a termékszerkezet kényszerű módosítását kellett az 
ágazatnak elviselnie, és ahhoz kellett alkalmazkodni - erre majd vissza fogunk 
térni. Az biztos, hogy mindkét ágazatban csökkent az eredmény, és a kevés 
kivételtől eltekintve ez mindenképpen érezhető mind a beruházásokban, mind 
a finanszírozásban, mind pedig a marketing- és egyéb költségek felhasználását 
illetően.  

Általános megállapítása az ipar szereplőinek, hogy a sarkalatos kérdés 
az alapanyag. Ennek elsődleges oka az, hogy évenként jelentős, akár 25-
30 százalékos vagy akár ezt meghaladó mértékű terméskilengés is van, amit 
valójában nem lehet kezelni, mert mindenféleképpen piaci zavarokat okoz. Ha 
azért okoz piaci zavart, mert nincs termés, és nem lehet a vevőket kiszolgálni, 
akkor ez a baj, ha túltermelés van, akkor pedig az a baj, hogy nem lehet 
hirtelen új piacot találni, és ennek megfelelően kezelni a dolgokat. A 
legvalószínűbb eredménye vagy következménye ennek a dolognak az, hogy 
kilistázzák a terméket akár a belföldi piacról, akár az exportpiacról van szó.  

A következő nagyon fontos dolog ezzel összefüggésben, hogy a 
termelésivolumen-csökkenés nyilvánvalóan önköltség-növekedést okoz, amit 
áremeléssel nem lehet kompenzálni, mert a világ nem kíváncsi arra, hogy 
nálunk éppen az adott évben milyen termelési szintek és milyen hozamszintek 
realizálódtak.  

Amit nem szabad szó nélkül hagyni, az a klímaváltozás. Ez egyszerűen 
az elmúlt 5-10 év legfrekventáltabb kérdésévé kezd válni. Túl azon, hogy 
Magyarországon nagyon megnehezíti a normális termelést és a normális 
termékkezelést - elég csak a paprikára gondolni, hogy a szabadföldi 
paprikánál most már 30 százalék körüli napi részarányban kell gondolkodni, 
és ennek fejében valami más termelésfejlesztéssel is kell foglalkozni, ami ezt a 
klímaváltozási dolgot valamilyen formában kezelni engedi. Azt mindannyian 
tudjuk, akik ebben a teremben vagyunk, hogy öntözés nélkül nincs kertészeti 
termelés, ennek ellenére gyakorlatilag évtizedek óta azzal a 130-150 ezer 
hektáros öntözhető területben kell hogy gondolkodjunk, ami már jó régen 
megvan, és aminek a kihasználtsága enyhén szólva is inkább kérdéses, mint 
megoldás.  
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És itt van az örök kérdés, hogy akkor mit tegyen az ipar. Külföldről 
hozzon nyersanyagot annak érdekében, hogy önmagát fenn tudja tartani? Ha 
nincs jobb, akkor ezt kell tenni, de én azt hiszem, hogy van rá megoldás és van 
rá módszer és eljárás, amivel ez a nyersanyagkérdés megoldható. Annak 
ellenére igaz ez, hogy gyakorlatilag a kertészeti termelés szerkezete 
átrendeződött az elmúlt 20 esztendőben. Az első mondat, hogy a szántóföldi 
növénytermelés előnyben van, nemcsak azért van, mert 5,5 millió hektáron 
nyilvánvalóan ő az erős és a nagy testvér, hanem azért is, mert a szántóföldi 
termesztés a kertészeti ágazathoz képest egyszerű, mint a fakocka: el kell vetni 
a búzát, a kukoricát, a napraforgót, kétszer megpermetezi az ember, és akkor 
már csak azon izgul, hogy vajon a betakarításkor ilyen árat tud majd elérni 
érte.  

Az élőmunka-igényes ágazatok helyzete válságos, ez így volt a 
rendszerváltást követően is, és mindinkább azzá vált. Nem segítette ennek a 
kérdésnek a kezelését a közmunkaprogram sem, amely nemcsak a 
termelésben, hanem a feldolgozásban is jelentős hátrányt jelent, ugyanis 
egyszerűbb, hadd ne minősítsem, milyen munkát végezni gyakorlatilag azonos 
munkabérért, mint hogyha akár a gyárba vagy a paprikaföldre eljön 
teljesítményben dolgozni.  

Az átrendeződés egyik jellemző és nagyon-nagyon fájdalmas pontja volt 
a gyümölcstermesztés, ahol ágazatok tűntek el. Aki ismer, az tudja, hogy 
szívügyem a bogyós gyümölcs, gyakorlatilag eltűnt a bogyós gyümölcs a 
magyar termelésből és a magyar feldolgozásból. A súlyát elég néhány számmal 
mutatni: 25 ezer tonna fagyasztott málnát adtunk el a rendszerváltást 
megelőző vagy az azt követő egy-két évben, 15 ezer tonna ribizlivel 
párhuzamosan, ez a 40 ezer tonna jelentette a hűtőipar termelésének 
körülbelül az egyharmadát. Ez gyakorlatilag eltűnt, és nemcsak az ipar 
számára nehéz ezt megemészteni, hanem aki kicsit belegondol, tudja, hogy 
30 évvel ezelőtt a Dunakanyarban Váctól a határig vagy éppen Salgótarjánig 
málnaültetvényeket lehetett találni, most azokon a helyeken bozót van. Annak 
a málnának, ami a ’80-90-es években megtermett, annak a jelenlegi 
felvásárlási értéke nagyságrendileg olyan 12-15 milliárd forint, és ezt olyan 
túlfoglalkoztatott helyeken termelték, mint Nógrád meg Heves meg Borsod, 
Szatmár egy része, tehát egyszerűen érthetetlen, hogy hogyan nem lehetett 
erre valamilyen megoldást találni az évek alatt, és ezt kezelni és megfelelő 
intézkedésekkel helyzetbe hozni.  

Nem sokkal jobb a szántóföldi kertészet helyzete sem, mert az 
élőmunka-igényes ágazatoknak a helyzete ott is ugyanilyen, megspékelve egy 
kicsit a már említett klímaváltozással. Azok a termékek, ahol a kézimunka 
még nem cserélhető le, amint ahogy felírtam, a paprika, a brokkoli, sokkal 
rosszabb helyzetben vannak, mint például a gyökérfélék vagy a hagyma, ami 
az ipari rendszer szerint gépesítve is termelhető.  

Nagyon rossz a kicsengése ennek a folyamatnak, mert akkor marad a 
kukorica, a zöldborsó meg a meggy, ami iparilag termelhető, és ezeket az 
ágazatokat tulajdonképpen bárki meg tudja tenni. Én azt gondolom, hogy 
talán a paradicsomot mint jó példát lehet felhozni, mert rossz 
gazdaságpolitikai döntések következtében eltűnt az ágazat, visszafejlődött egy 
20-30 ezer tonna nagyságrendre, de az elmúlt 3-4 esztendőben most már 
szépen feljött, és a termelők és a feldolgozók most már 120 ezer tonnánál 
többet prognosztizálnak 2016-ra.  
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Ahogy idáig elhangzott, a jövőképet a nyersanyagtermelés színvonala 
alapvetően meghatározza. Gazdaságpolitikai döntések szükségesek a 
kertészeti ágazat fenntartására, fennmaradására, én azt gondolom, hogy ez 
nem kérdéses. Nagyon üdvözlött eljárás vagy intézkedés volt a termeléshez 
kötött támogatás bevezetése, de sajnos a megvalósításában más volt valami 
kis hiba, kis csúszás, ugyanis nyilvánvaló, hogy a nagy iparinövény-termesztők 
nem a családi gazdaságok, nem a 10-20 hektáros gazdaságok, hanem nagyobb 
cégek, és azzal, hogy ezek megkapták a termeléshez kötött kiegészítő 
támogatást, az 1200 hektár fölötti volumen miatt elvesztették az 
alaptámogatást, tehát gyakorlatilag nem sikerült semmit sem tenni, és nem 
igazán érte el az eredményét.  

Az ágazati stratégiában szerepelt az 1 millió tonna, most már azóta 
feltesszük a kérdést, hogy hol az az 500 ezer tonna legalább, de visszautalok 
arra, hogy a 60 százalék körüli részarányt feldolgozva kellene piacra vinni, 
mert hiszen ez a trend nemcsak Magyarországon, hanem Európában meg a 
világon is, amihez az élelmiszeriparnak, a feldolgozóiparnak a fejlesztése is 
szükséges. Pedig ez adna munkahelyteremtést, foglalkoztatásnövelést, 
népességmegtartást, vidékfejlesztést, nyilvánvalóan jövedelmet, és elindítana 
egy szakképzési folyamatot is, ami ugyancsak szükségessé válna mind a 
termesztésben, mind pedig a feldolgozásban.  

A termékpálya-szabályozásban igazából az integráció visszaállítása 
vagy újragondolása mindenféleképpen kell. Nem most találnánk fel, mert ez a 
’70-80-as években nagyon jól működött, azt követően a nagy cégek, 
nagyvállalatok átvették, és továbbfejlesztették ezeket a dolgokat - gondolok itt 
a betakarítógépek kihelyezésétől kezdve az öntözésfejlesztési támogatásokon 
keresztül nagyon sok mindenre. Valamilyen szinten ezt a termékpálya-
szabályozást szorgalmazni kell, és nyilvánvaló, hogy ezt mindenképpen 
kezelni szükséges. Nyilvánvaló, hogy ebben mindig benne van az, hogy de ha 
integráció van, akkor az árlenyomást is jelent egyúttal. Ez nem állja meg a 
helyét, mert aki az integrációval foglalkozik, az tökéletesen tisztában van 
azzal, hogy addig tudja a termelését fenntartani, amíg az integráció működik.  

A fenntartható feldolgozóiparról néhány gondolat. Nyilvánvaló, hogy 
ide is kell a szakképzett munkaerő. Gyakorlatilag most már élelmiszer-
feldolgozásra alkalmas szakembert lasszóval kell keresni, vagy lámpával, vagy 
nem is tudom, melyik a jó szó rá, és még azzal sem találni. Az oktatásunk 
jelentősen elmaradt ezen a területen is, mindenféle gyorstalpalók vannak, 
amelyeknek a kibocsátása nem igazán hozza a szakmát. De hogyha arra 
gondolok, hogy akár a kiegészítő TMK és egyéb szakipari munkákhoz 
szükséges emberek jelenléte is hiányzik, akkor nagyon sok mindent bele 
tudunk ebbe gondolni. Nyilvánvaló, hogy ehhez kellene a bérkérdés tárgyalása 
is, mert az nem igazán tartható, hogy a dolgozó feleannyi vagy alig több mint a 
fele bért kapja, mint amennyibe a munkáltatójának kerül. Nyilvánvaló, hogy 
ez nem ágazati probléma, de mint magyar problémát mindenféleképpen meg 
kell említeni.  

Versenyképesség. Akik itt vagyunk, szintén tudjuk, hogy a 
versenyképességnek az a legfontosabb kritériuma, hogy az erőforrásokat oda 
kell adni, ahol azok a leghatékonyabban hasznosulnak. Ez 2014-15-16-ban 
nem igazán így jelent meg, és a 2016-2020 közötti vidékfejlesztési program 
támogatási lehetőségéből a jelenleg működő hazai közép- és „nagyvállalatok” 
kimaradtak. A „nagyvállalat” azért van idézőjelbe téve, mert ezek a vállalatok 
jellemzően csak Magyarországon nagyvállalatok, európai összevetésben ezek a 
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kis-, közepes vállalat kategóriába tartozóknak alig nevezhetők. Egyetlen példa: 
a magyar hűtőipar termelésénél egy belga gyár kétszer nagyobb kapacitású, 
tehát itt Magyarországon nagy hűtőipari vállalatról nem igazán lehet beszélni.  

Alulfinanszírozott vállalatokról, vállalkozásokról volt szó az elején. Ez 
az alulfinanszírozás jelenti a beruházási gondokat is, de jelenti a forgóeszköz-
finanszírozást is. Gyakorlatilag a banki magatartás meglehetősen nehézzé 
teszi a termelés finanszírozását olyan körülmények között, amikor egy évben 
csak egy termelési ciklus van, egy évig kell a finanszírozást biztosítaniuk a 
feldolgozóknak, és ennek a kezeléséhez a bankok nem minden esetben 
partnerek.  

Ennyit összefoglalóként, ennyit szerettem volna elmondani. 
Szándékosan hagytam ki olyan veszélyeket, mint például a transzatlanti 
megállapodás, ahol az amerikai szabadkereskedelem biztosítása beláthatatlan 
következményekkel járhat, vagy például hogy az öntözésfejlesztés elmaradása 
milyen dolgokat hozhat még magával, de hagyok másnak is szót. Köszönöm a 
megtisztelő figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom a tisztelt jelenlévőknek, a 

bizottság tagjainak, hogy a 2. napirendi pontban szereplő előterjesztést is 
hallgassuk meg, és utána alkossunk véleményt, illetve utána tegyük meg a 
hozzászólásainkat. (Általános helyeslés.)  

Gergely, parancsolj! 

Tájékoztató a zöldség- és gyümölcs-feldolgozóipar támogatási 
rendszeréről 

Papp Gergely tájékoztatója 

PAPP GERGELY, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai 
főigazgató-helyettese: Köszönöm szépen - remélem, hallható vagyok. Először 
két mondat erejéig hadd kezdjem azzal, amivel az előző előadás lezárult, a 
transzatlanti egyezséggel kapcsolatosan, az úgynevezett TTIP-vel 
kapcsolatosan! Igazából van most ennél közelebbi veszély, mert ha minden 
igaz, a mai napon megkezdik a Mercosur-tárgyalásokat - ez a latin-amerikai 
országokkal kapcsolatos -, ami a mi mezőgazdaságunkra sokkal nagyobb 
veszélyeztetettséget jelent, hiszen a brazil vagy az argentin termékek 
kézzelfoghatóbbak. Egyébként a kamara a mai nap küld is egy levelet a 
külügyminiszter úrnak, amelyben arra kérjük, hogy semmiképpen se 
áldozzunk fel semmit, itt vannak úgynevezett érzékeny termékek, amelyek 
esetében azt kérjük, hogy ne változzon a mostani helyzet, és hogy ezek az 
érzékeny termékek nehogy véletlenül az egyezkedés tárgyává váljanak az EU 
és a Mercosur-országok közötti tárgyaláson. Gondoltam, hogy mielőtt ezt 
elfelejtem, tisztázzuk ezt itt. 

 
ELNÖK: Köszönjük.  
 
PAPP GERGELY, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai 

főigazgató-helyettese: Az én feladatom az, hogy tájékoztatót adjak a zöldség-, 
gyümölcs-feldolgozóipar támogatási rendszeréről. Mit látunk ezzel 
kapcsolatosan? Először is nem szeretnék nagyon a múltba visszamenni, de 
amit nagyon fontos itt letisztázni, az az, hogy látni kell, hogy azzal, hogy 2004-
ben beléptünk az Európai Unióba, azzal a közös agrárpolitika hatálya 
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Magyarországra is kiterjedt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az, hogy mi 
milyen támogatásokat adunk az élelmiszerlánc szereplőinek, nem feltétlenül a 
mi döntéseinken múlik, hiszen az Európai Unió egy nagyon szigorú 
keretrendszerben meghatározza azt, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Ha 
nagyon szó szerint akarnám értelmezni az előadás címét, akkor azzal le is 
zárhatnánk, hogy erre nincsen lehetőség, tehát a zöldség- és gyümölcs-
feldolgozóipar közvetlen támogatásban nem részesülhet az Európai Unióban. 
Nyilván itt szerencsére a mostani KAP-reform keretében sikerült elérni azt, 
hogy a mezőgazdasági termelésben bizonyos ágazatokban úgynevezett 
termeléshez kötött támogatásokat fizessünk, és ezt sikerült a zöldség-
gyümölcs ágazatokra is kiterjeszteni, ezért a tavalyi év folyamán már 
megtörténtek azok az első igénylések, amelyek alapján talán pont most, 
ezekben a hetekben kifizetésre kerülnek a termeléshez kötött támogatások a 
gyümölcs, a zöldség, az ipari zöldség tekintetben. Azt látjuk így egy év 
tapasztalata alapján, hogy picit majd javítani kell a rendszert néhány helyen, 
olajretek, ilyesmi, bekerült olyan, ami egy picit eltorzította a végül kifizetésre 
kerülő támogatási összegeket ahhoz képest, amit eredetileg terveztünk. Az 
EU-s metodika miatt nem lehetett már idén beavatkozni, mert két évig kell az 
először kiépített rendszernek mennie, és majd jövőre lehet egy picit 
belenyúlni. Az FM-től már meg is kaptuk a felkérő levelet, amelyre 
javaslatokat lehet tenni, és ha jól emlékszem, április 25-ei vagy 29-ei 
határidővel el is fogjuk küldeni a javaslatainkat, hogy hogyan lehetne egy 
kicsit, néhány helyen beavatkozva, de úgy átalakítani a rendszert, hogy az 
valóban azt az érdeket szolgálja, ami eredetileg is tervezve volt, hogy a 
zöldség-, gyümölcstermelők olyan támogatásban részesüljenek, ami érdekeltté 
teszi őket abban, hogy a jövőben is előállítsák ezeket a termékeket.  

Igazából az előadásom témája a feldolgozóiparnak a támogatása. Előre 
kell bocsátanom, hogy ez elég vegyes képet mutat, tehát ebben őszintének kell 
lenni. Az elmúlt 10 évben Magyarországon az élelmiszer-feldolgozásban 
beruházási támogatások nyújtására van lehetőség, elég szűken kerültek ezek a 
támogatások nyújtásra. Az előző időszak, a 2007-13-as időszak tekintetében 
gyakorlatilag 2009-ben volt az utolsó olyan jelentős kiírás, amely támogatási 
forrást jelentett. Minden bántás nélkül: annak a forrásnak a nagy részét, a 
legnagyobb részét elvitték a borászok, ami egy fantasztikus dolog, nagyon sok 
pozitív hatása van a borászat tekintetben, de más ágazatokban ez közel sem 
jelentett akkora segítséget. És azt kell mondjam, hogy 2012 környékén, 
amikor elkezdődött a mostani, a ’14-20-as időszak tervezése, akkor 
mindannyian úgy éreztük, hogy sikerült a döntéshozókkal megértetni azt a 
problémát, hogy ha nem tudjuk a feldolgozóipar versenyképességét javítani, 
akkor az az egész ágazatra, magukra a mezőgazdasági termelőkre nézve is 
nagyon kellemetlen és negatív következményekkel járhat, hiszen azt látni kell, 
hogy - és én nem szeretnék túlságosan mély elemzésbe menni, mert nyilván a 
tőlem balra ülők ezt sokkal jobban tudják, mint én, hiszen szereplői az 
ágazatnak, de - azért itt van egy egyértelmű technológiai lemaradásunk a 
legmodernebb nyugat-európai feldolgozókhoz képest. Nyilván vannak egyedi 
kivételek, van egy-egy kivétel, tehát nem azt mondom, hogy nincs egy-egy jó 
gépsor vagy egy-egy jó üzem Magyarországon, de azért vannak problémáink, 
és bár talán elsőre nem tűnik annyira egyértelműnek, de az innováció itt is 
nagyon komoly, az elmúlt évtizedben a csomagolásban, a tartósításban olyan 
új dolgok jelentek meg, amelyekre ha nem tudunk reagálni, akkor az 
egyértelműen piacvesztéshez vezet, nyilván nem egyik napról a másikra, 



 12 

hanem egy folyamat eredményeképpen. Ezek így összességében azért azt 
jelentik, hogy nagyon jó lenne, hogyha rendelkezésre állnának olyan források 
a szakágazat szereplői számára, amelyekkel ők ezeket a világpiaci trendeket 
legalább követni tudják, ha nem is diktálni.  

Úgy éreztük 2012 környékén, hogy képesek voltunk ezt az üzenetet 
átadni a politikai döntéshozóknak, és hogy azokat a visszaigazolásokat kaptuk, 
hogy a ’14-20-as fejlesztési időszakra vonatkozóan elkülönítve komoly 
fejlesztési források fognak rendelkezésre állni abban a tekintetben, hogy a 
feldolgozó ágazatoknak ezt a versenyhátrányát csökkentsük. Azt kell hogy 
mondjam - és erre utaltam az előadás elején, hogy kicsit vegyes a kép -, hogy 
bizonyos területeken ezek a források valóban rendelkezésre állnak, de azért 
vannak olyan területek, ahol sajnos nem. Erre vonatkozik ez a kis táblázat, 
amit elhoztam, és ami rendkívül bonyolult. Érzékelve ezt a problémát több 
fordulóban egyeztettünk most már - itt nagyon sok érintett szereplő van: a 
Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium -, több fordulóban próbáltunk egyeztetni. Most éppen ott 
tartunk, hogy - minek hívják az FKB-t? - a Fejlesztéspolitikai 
Kormánybizottság előtt vagyunk ebben a kérdésben, és ott próbálunk 
kicsikarni valamifajta választ a következő problémára. Ha valaki szeretné 
hosszan és mélyen értelmezni ezt az ábrát, akkor egyrészt megteheti, ez 
nyilvános, bárki megnézheti, de én most itt szóban körülbelül szeretném 
elmagyarázni.  

Milyen különböző kategóriák vannak? Az egyik az, hogy ha a 
mezőgazdasági termelő maga végez feldolgozó tevékenységet. Szerencsére 
erre most a vidékfejlesztési programból ő támogatást kaphat, erre most is van 
nyitott kiírás, tehát akár ma is be tud adni támogatásigénylést, összességében 
151 milliárd forint áll rendelkezésre ilyen célokra, ami egy elég bő támogatási 
keretnek tekinthető. Eddig, a mai reggelig mezőgazdasági termelők összesen 
10,6 milliárd forint értékben adtak be pályázati kérelmet, ezért azt mondom, 
hogy ez valóban egy óriási dolog, látni kell, hogy eddig azért jóval 
korlátozottabban voltak ilyen lehetőségek, és talán amit még itt érdemes 
megemlíteni, az az, hogy most az új programban lehetőség van arra is, hogy 
úgynevezett kollektív beruházás keretében nem egy darab termelő adja be a 
kérelmét, hanem öten összeállnak, és közösen adnak be egy pályázati 
kérelmet, és akkor közösen megvalósított beruházás kaphat támogatást. Itt 
látjuk azt a kis második oszlopot, ott tisztán látható, hogy a kollektív esetében 
így a támogatásnak az összege sem maximum 500 millió forint, hanem akár a 
másfél milliárd forintot is elérheti. Ez már azt jelenti, mivel itt jellemzően 50 
százalékos támogatásintenzitásról beszélünk, hogy egy 3 milliárd forintos 
beruházást végre lehet hajtani, amire utófinanszírozásban másfél milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatást kaphat a beruházást végrehajtó. Ezek 
azért elég komoly támogatási összegek, tehát szerintem ezt, mondhatjuk úgy, 
hogy ha mezőgazdasági termelők szeretnének feldolgozási célú beruházást 
csinálni, akkor ami támogatást biztosítani lehet, az nekik körülbelül biztosítva 
van.  

Ennél sokkal komplikáltabb már az a kérdés, hogy ha élelmiszer-
feldolgozókról beszélünk. Ott a következő a helyzet: hogyha mikro- vagy kis 
élelmiszer-feldolgozóról beszéltünk, tehát ha 49 főnél kevesebb alkalmazottja 
van a feldolgozónak, akkor az eddigiekhez nagyon hasonló feltételekkel juthat 
támogatáshoz, tehát ugyanúgy a vidékfejlesztési programból ugyanúgy az az 
500 millió vagy kollektív esetében 1,5 milliárd forint. Itt is azt látjuk, hogy 
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ennek a körnek ez gyakorlatilag egy olyan lehetőség, ami - hogy is mondjam? - 
bőven elég arra, amennyi fejlesztési szándékuk nekik van. Itt is azt tudom 
mondani, hogy ma reggelig 11,2 milliárd forint vagy valami e körüli összeg, de 
a 12 milliárdot még nem érte el a beérkezett kérelmek összesített összege. Én 
tehát azt gondolom, hogy körülbelül azt is leszögezhetjük, hogy az 50 fő alatti 
cégeknek is tudtunk vagy tud az állam, a magyar kormány olyan forrásokat 
biztosítani, amelyekkel ők a szükséges fejlesztéseket meg tudják csinálni.  

Itt jön a problémás rész, először a közepes vállalkozások, ahol egy ilyen 
belső kormánymegegyezés alapján az 50 és 250 fő közötti vállalatok 
fejlesztéseit az Európai Unióval kötött partnerségi megállapodásunk 
áthelyezte a GINOP-ba, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Programba, és abból kellene elvileg finanszírozni. Itt azért nekünk vannak 
problémáink, ezt őszintén el kell mondani. Egyrészt még nem jelent meg a 
kiírás, a GINOP éves fejlesztésikeret-tervéből már látjuk, hogy elvileg nyáron 
fog megjelenni. Nekünk először a maximális támogatási összeggel is volt 
bajunk, azt most már sikerült feltornászni olyanra, ami értelmezhetőnek 
tűnik, de még így is van két fontos dolog, amit meg kell említeni. Egyrészt 
sajnos a GINOP, nem is a GINOP, hanem már maga a partnerségi 
megállapodás is ebben a tekintetben azt mondja ki, hogy ezeknek a közepes 
élelmiszeripari vállalkozásoknak csak úgynevezett kombinált termékeket lehet 
adni, tehát vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásoknak a 
kombinációjával létrejövő támogatást. Ez azért - tegyük hozzá! - 
kedvezőtlenebb, mint a simán vissza nem térítendő konstrukció, nyilván a 
legkedvezőbb az, hogyha a teljes támogatási összeg vissza nem térítendő. Itt 
azt gondolom, hogy most már az NGM-mel sikerült egy olyan megállapodást 
elérni, amely alapján valószínűleg egy 60-40 százalékos arányban lesz a 
visszatérítendő, vissza nem térítendő, sajnos az EU azt is előírja, hogy a 
visszatérítendőnek kell a nagyobbik részt kitennie, de így is azt gondolom, 
hogy ez már egy viszonylag jó konstrukciónak tűnik, 750 millió forintos 
maximális vissza nem térítendő aránnyal ez így körülbelül rendben lesz.  

Itt egyetlenegy vitapont maradt még: hogy a GINOP-nak abban az 
úgynevezett ÉVK-jában, abban az éves fejlesztésikeret-tervében, amely 
meghatározza, hogy mire költik el a pénzt, abban összességében 22 milliárd 
forint vissza nem térítendő és 25 milliárd forint visszatérítendő támogatást 
irányoz elő az élelmiszeripari közepes vállalkozásoknak. A mi értelmezésünk 
szerint, és ennél talán egy picit tovább is merek menni, mert a kormányzati 
nyilatkozatok alapján is ennek 100 milliárd forintnak kellene lennie… 
(Harangozó Gábor István: 300-nak!) Igen, de a 300-at úgy kell értelmezni, 
hogy abból 200-at ad a vidékfejlesztési program és 100 milliárdot a GINOP, 
mi így értelmeztük összességében a 300 milliárdot, és ezért kezdeményeztük, 
hogy most erre a Fejlesztéspolitikai Kormánybizottságra is bekerüljön ez az 
ügy, mert szerintünk ennél több pénzt kellene erre a célra fordítani. Erről 
folynak most az egyeztetések. Reméljük, hogy olyan eredménye lesz ezeknek 
az egyeztetéseknek, hogy ezek a keretek növekedni fognak, és a közepes 
méretű élelmiszeripari vállalkozásoknak ennél, a most előirányzottnál több 
pénz lesz felhasználható támogatásra.  

Körülbelül ez a helyzet a közepes méretűeknél.  
És akkor térjünk rá az utolsó részre, a nagyméretűekre! Már az előző 

előadásban is felmerült, hogy mi az, hogy nagyméretű. Magyarországon kicsit 
több, olyan hatvan-egynéhány cég van, amely ez alapján az EU-s módszertan 
alapján belecsúszik a nagy méretbe. A 60, mondjuk 62 cégből körülbelül egy 



 14 

olyan 49-50 egyetlen dolog miatt csúszik bele: azért, hogy hány alkalmazottja 
van, tehát nem azért, mert egyébként a gazdasági mérete, az eredményessége 
alapján nagy cégnek számítana, hanem egyszerűen csak azért, mert több mint 
250 főt alkalmaz. Tehát a valóságban EU-s léptékkel nagy, valóságában is 
nagy cégnek számító cég mondjuk egy tucat, 12 van Magyarországon, amely 
tehát a gazdasági adatok alapján nagy, és még ott is lehet vitatkozni 
egyébként, ahogy az előző előadásban is elhangzott, hogy azok valóban 
mennyire nagyok, mert nemcsak a zöldség-, gyümölcs-feldolgozásban, hanem 
bármelyik másik ágazatban tudok mondani olyan európai vállalatot, amelyik 
egyedül több terméket dolgoz fel, mint a teljes magyar termelés, a tejben, a 
húsban, bármelyikben tudok ilyet mondani, amely nemhogy a magyar 
termelésnél, hanem van olyan, amelyik még körülbelül az egész V4-es 
termelést is fel tudná egyedül dolgozni, ha ez lenne a szándéka. Tehát azon 
nyilván lehet vitatkozni, hogy mi számít nagynak, de ebben az EU-s 
szabályozás szempontjából ez a helyzet, hogy a 250 fő feletti vállalatok 
belesodródtak ebbe, és per pillanat EU-s támogatási forrás nekik nem áll 
rendelkezésre.  

Miért kell ezzel foglalkoznunk? Mert bármennyire is kerülgetjük ezt a 
témát, azért az élelmiszer-feldolgozási kapacitásnak, még akkor is, hogyha 
csak 60 cégről beszélünk, körülbelül az 50 százalékát ezek a cégek adják 
Magyarországon. Ha tehát mi valós fejlesztést akarunk elérni, ha azt 
szeretnénk elérni, hogy az exportpozícióink javuljanak, hogy a magyar 
élelmiszerágazat általában fejlődjön, akkor az elérhetetlen ezen vállalatok 
fejlesztése nélkül. Ezért ezt tudomásul véve, hogy erre EU-s támogatási forrást 
nem tudunk szerezni, mi mégis kezdeményeztük a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnál, hogy nemzeti forrásból legyen támogatás ezen nagy 
cégeknek. Erre egyébként van is példa, talán zöldség-, gyümölcs-feldolgozó 
még nem, de hús-, baromfi-feldolgozásban már kaptak ilyen kiemelt nemzeti 
támogatást magyar élelmiszeripari vállalatok. De mi még egy picit ennél is 
tovább szeretnénk menni, mert azt szeretnénk, hogyha az erre rendelkezésre 
álló pénzből elkülönítenének egy részt, amelyet kifejezetten csak az 
élelmiszer-feldolgozók használhatnának fel, ahol nem kellene versenyezniük 
az alkatrészgyártókkal, a gyógyszergyártókkal, nem azért, mert - nem tudom - 
lelkileg közelebb állunk egymáshoz, hanem azért, mert azt sajnos tudomásul 
kell venni, hogy a modern élelmiszeripar, a nagyméretű élelmiszer-feldolgozás 
nem arról szól, hogy itt bárki is 20-30 vagy 40 százalékos haszonnal állítana 
elő bármit. Nagyon nehéz versenyeznünk a gyógyszerfeldolgozókkal. Itt 
minden arról szól, hogy akkor hatékony egy élelmiszer-feldolgozó, hogyha 
nagy méretben tud dolgozni, ha a költségeken tud spórolni, és akkor talán 
eléri, hogy - nem tudom - 1-2 százalékos haszonnal számolhat, és ezt nagyon 
nehéz összehasonlítani az egyéb iparágakkal, viszont közben azért azt látni 
kell, hogy nagyon komoly munkaadókról van szó jellemzően olyan 
térségekben, ahol egyébként komoly munkanélküliségi probléma van. Ezért 
szeretnénk, hogyha ez így a kormányzat szemében is egyértelművé válna, és 
egy külön keretet hozna létre arra, hogy ezeket a cégeket támogassa. Ezzel 
kapcsolatosan is folynak már az egyeztetések, de az biztos, hogy itt még - hogy 
is mondjam? - sok tárgyalás vár ránk.  

Én körülbelül így tudtam volna röviden összefoglalni a mostani 
helyzetet.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatókat. Azt hiszem, hogy mind a 
két előadó gyakorlatilag ugyanazokra a kényes vagy nehezen kezelhető vagy az 
ágazatot legjobban érintő kérdésekre hívta fel a figyelmünket. Én most első 
körbe a két bizottsági tagnak adom meg a lehetőséget, hogy elsőként 
szóljanak, amennyiben szót kívánnak kapni, ha igen, akkor azt, kérem, 
jelezzék. (Jelzésre:) Tessék, Harangozó képviselő úr! 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én is 
nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket, és nagyon köszönöm a 
tájékoztatójukat, rendkívül informatív volt, és az elnök urat csak biztatni 
tudom, hogy ilyen és ehhez hasonló találkozókat máskor is szervezzen, mert ez 
tényleg nagyon hasznos.  

Több kérdésem is van, és persze zárójelben az elején szeretném 
rögzíteni, hogy elnézést kérek, hogy az elején egy pillanatra ki kellett mennem, 
de valamit muszáj volt gyorsan elintéznem, ezért nem tudom, hogy volt-e 
arról szó, amire rá akarok kérdezni, és ha igen, akkor elnézést kérek. Egyrészt 
most volt egy kormányzati bejelentés, hogy a költségvetés tervezésekor az 
áfacsökkentés további kiterjesztésre kerül. Ez magának a nagybizottságnak is 
régi vesszőparipája, itt politikai oldaltól függetlenül egyértelműen egyet 
szoktunk abban érteni, hogy általában a hazai élelmiszeriparnak nagyon 
nagyot segítene, hogyha a 27 százalékos áfát le lehetne csökkenteni 
5 százalékra, és természetesen a zöldség-gyümölcs szektor is messze híres 
arról, hogy nagyon komoly feketegazdaság-problémákkal küszködik. 
Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e arra valamilyen számítások, hogy ez 
mekkora lehet. A húsiparban korábban hallottunk erről, kérdezem, hogy van-
e a zöldség-gyümölcs ágazatban erre valamilyen számítás, illetve arra, hogy ha 
itt is lecsökkenne az áfa 5 százalékra, az körülbelül mekkora költségvetési 
terhet jelentene mondjuk az első évben, és van-e valamilyen kalkuláció, hogy 
ez milyen gyorsan tudna kitermelődni esetleg a fehérítésből vagy a 
forgalomnövekedésből? 

A másik kérdés, hogy nyilván az élelmiszeripar fejlesztéséről, 
innovációról, beruházásokról hallottunk, mert ez az, ami a leginkább 
előreviszi a dolgokat, de van az éremnek egy másik oldala is, hogy nagyon 
nagy nosztalgia van vidéken, a falvakban élő emberekben az elveszett 
munkahelyek kapcsán, például ha Dél-Somogyban megkérdezem, hogy mire 
lenne a legnagyobb szükség, akkor mindenki azonnal felhozza a 
konzervgyárat, ami megszűnt, és azóta nincsen munkahely a térségben, és 
mindenki azt várja, hogy na, mikor fog valaki azzal előállni, hogy ezt újra fel 
lehet lendíteni Magyarországon, és kis kertgazdaságokban, családi 
gazdaságokban is fognak majd a konzerviparnak alapanyagot előállítani. Önök 
mennyire látnak erre esélyt, hogy lehet-e olyan integrációt kialakítani, és egy 
picit utalnék itt a támogatási rendszerre is, hiszen hogyha valahogy össze 
lehetne vonni a kistermelők által elérhető pályázat források technológiai 
fejlesztés részét valamilyen integrációs együttműködésben a nagyoknak 
elérhető igen korlátozott forrásokkal, tehát van-e ebben valamilyen gazdasági 
racionalitás, ki lehet-e találni olyan modellt, olyan támogató intézményei 
rendszert esetleg, amely elő tudná segíteni azt, hogy vidéken valahogy fel 
lehessen éleszteni ezt a fajta alapanyag-ellátást, és annak a megfelelő 
feldolgozását piacképesen végre lehet-e hajtani?  
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Most talán így az első körben még egy dolgot szeretnék csak 
hozzátenni. Korábban mi is nagyon örültünk annak, amikor a miniszterelnök 
úr bejelentette, hogy 300 milliárd forint kerül az élelmiszeripar fejlesztésére. 
Amennyiben úgy látszik, hogy ebben valahol gond van - és megint ilyen 
zárójeles megjegyzésként tenném hozzá, hogy az áfa ügyében is a 
Mezőgazdasági bizottság mindig egyetért, a vidékfejlesztési vagy most 
Földművelésügyi Minisztérium munkatársai mindig egyetértenek, hogy meg 
kell lépni, és amikor a gazdasági tárcához kerül, akkor elvérzik a dolog. Itt is el 
tudom képzelni, hogy itt mindig mindenki mindenben egyetértett ezen az 
oldalon, szakmai oldalról, és amikor a GINOP átkerül a gazdasági tárcához, 
akkor valahogy átneveződnek vagy elillannak ezek a források -, szóval hogyha 
ilyesmi probléma van, akkor én azt nagyon megköszönöm, hogyha ezt jelzik, 
mert ebben biztosan tudunk egymásnak segíteni, mert a parlamenti keretek 
között is rá lehet ezekre az ügyekre kérdezni, lehet nyomást gyakorolni, főleg 
hogyha vannak ilyen tárgyalások, és ezt az ellenzéki politikusok nyilván 
nagyon könnyen megtehetik. Ez ügyben tehát csak szeretném felajánlani, 
hogy nagyon szívesen segítünk, hogy ha voltak ilyen ígéretek, akkor azokat 
próbáljuk meg kivasalni a döntéshozókból. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pócs János képviselő úr! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Jelenlévők, 

Vendégek és Előadók! Amikor az előadásokat hallgattam, akkor eszembe 
jutottak azok a szavak, amikor az európai uniós csatlakozás kapcsán sokat azt 
hirdették, hirdettük, hogy Magyarország Európa éléskamrája lehet. Minden 
okunk, alapunk megvolt erre akkor, és megvan ma is, hiszen tudjuk, hogy 
Magyarország élelmiszergazdasága tekintetében a területi és éghajlati 
adottsága Európában páratlan. Én a szakmai szervezeteknek az előadásukat, a 
munkájukat, úgy, mint a bizottság elnökének szeretném tisztelettel 
megköszönni, és őszintén remélem, hogy az asztal túloldalán, mármint a 
mögöttünk ma is szorgalmasan dolgozó élelmiszer-előállító cégek, nagy 
gazdasági egységek és kis családi vállalkozások ki fogják használni azt a 
programot, amely a vidékfejlesztési programról szól, aminek a kapcsán 
1300 milliárd forint fejlesztésről beszélhetünk, ami, úgy gondolom, jelentős 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az élelmiszer-feldolgozás beszállítói 
sikeresek és valóban Európa versenyképes szereplői lehessenek.  

Szeretném, hogyha közösen el tudnánk azt érni, akár sokkal nagyobb 
marketinggel is, hogy a magyarországi belső fogyasztás fellendítése sokkal 
hatékonyabb tudjon lenni, mint amilyen jelenleg. Látjuk, hogy nagyon erős a 
törekvés a magyarországi fogyasztók részéről, hogy magyar terméket 
keresnek, nem véletlenül ezzel párhuzamosan be is indult a különböző 
átcsomagolási iparág, amit a NÉBIH-nek meg sok minden másnak 
köszönhetően sikeresen vagy egyre sikeresebben meg is lehet buktatni. 
Véleményem szerint a legnagyobb lehetőség ebben a bizonyos 1300 milliárd 
forintos vidékfejlesztési programban van, reméljük, hogy nagyon sokan el 
fognak benne indulni, és azt, hogy a fogyasztók tudatosan fogják keresni 
azokat a termékeket, amelyek az önök tevékenységének köszönhetően a 
magyar piacra és a magyar fogyasztók asztalára kerülnek. További sok sikert 
és jó együttműködést kívánok, és köszönöm a beszámolókat. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy rövid reagálás Harangozó 
képviselő úrnak a mondatára, gondolatára: én hiszem azt, hogy a 
kormányzatban van annyi erő, szakmai felkészültség, szakértelem, nem 
kisebbítve az ellenzék ilyen irányú felajánlását, de úgy gondolom, hogy erre 
még képesek vagyunk, és mi is meg tudjuk tenni azt. Ha ilyen van, akkor, 
köszönjük szépen, de én úgy gondolom, hogy ez az erő még most ebben a 
pillanatban velünk van, és remélem, hogy nemcsak az erővel, hanem 
kimondottan a szakértelemmel is bírunk, és ezzel meg is tudunk birkózni.  

Azt hiszem, hogy a kérdésre Mártonffy Béla úrnak volt válasza első 
körben, és utána megyünk tovább.  

 
DR. MÁRTONFFY BÉLA osztályvezető (Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara): Köszönöm szépen. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara országos kertészeti osztályának vezetője vagyok, leánykori nevemen a 
FruitVeB volt elnöke - csak azért, hogy minden területről legyen információ. 
Harangozó képviselő úrnak adnám meg a választ.  

Egy pár éve készült egy tanulmány, amelynek a részese volt az akkori 
FruitVeB is, és abban 131 milliárd jelent meg mint a feketegazdaság összes 
összege - én azt gondolom, mára ez azért változhatott. A pontos számok 
mellett annyit tudok pontosan mondani, hogy ebből 55 milliárd volt, ami a 
zöldség-gyümölcs, és ez összesen a tej-, a baromfi- és a húságazatnál több volt.  

Van még egy, amely területet illetően szeretném, hogyha a 
jelenlévőkkel egyetértés lenne, ez pedig az, hogy a zöldség-gyümölcs alapvető 
élelmiszer. Valamilyen módon szerintem megörököltük a múlt rendszerből, 
hogy csak a hús, a tej és a gabona alapvető élelmiszer. Most, amikor az 
egészség az elsődleges a világon, és minden cikk és tanulmány azzal 
foglalkozik, azzal kezdődik, hogy az egészség szempontjából a zöldség-, 
gyümölcsfogyasztás kiemelkedő, fogadjuk el, hogy alapvető élelmiszer, és 
nagyon szeretném, hogyha most már megjelenne a kormány és a politika 
területén is az, hogy ezen a területen valóban komoly áfacsökkentésre lenne 
szükség. Ez az egyik. 

A másik, amit a képviselő úr felvetett, egy nagyon érdekes dolog. Én 
úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy szembenézzünk azzal - láttuk a főigazgató 
úr és Cseh úr előadásából azt, hogy milyen bonyolult a rendszer, és hogy 
Magyarországon milyen a helyzet -, hogy nyilván nem tudjuk visszahozni 
azokat az időket, amikor más alapokról egy nagyon intenzív és komoly munka 
folyt a termelés és a feldolgozás területén, elengedtük mondjuk a 
feldolgozóiparunk felét magyar tulajdonból, ezen már nem tudunk változtatni, 
átalakult, beszűkült a termékpalettánk, láttuk, hogy szinte három termékre 
korlátozódik, viszont a világ is megváltozott, és adott jó példákat is, 
nevezetesen hogy a termelői szervezetek, a termelői csoportok, a 
gazdacsoportok tulajdonolnak majdnem mindenhol a zöldség-gyümölcs 
területén feldolgozóiparokat. Ez nagyon jellemző Olaszországra, 
Franciaországra, Spanyolországra. Nem tudom, hogy miért ne lehetne ezt 
Magyarországon is előhozni. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen lehetne 
egy komoly lépést tenni.  

A kisfeldolgozóknak a támogatása és a szervezése egy nagyon fontos 
terület, néha kicsit lefitymáljuk ezt a vonalat, de én úgy gondolom, hogy ez 
mégiscsak egy komoly árumennyiséget tud majd kezelni. Viszont a 
nemzetközi versenyképesség szempontjából, az export szempontjából fontos 
cégeket, amelyeket most mi nagyvállalatoknak nevezünk, a kis 
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nagyvállalatainkat, úgy gondolom, hogy mégiscsak fel kellene építeni, és erre 
lenne alkalmas a gazdatulajdonú feldolgozói rendszernek a kigondolása, 
támogatása, akár, ahogy hallottuk, szintén nemzeti támogatással. Ez talán az 
első lépés az ügyben, hogy ezen a területen az az 1 millió tonna és az a százezer 
új munkahely létrejöjjön. A vidéki lakosság és a vidéki vállalkozások mind 
készek lennének erre a nagy ugrásra, remélem, hogy előbb-utóbb pozitív 
döntés születik ezen a területen.  

Pócs János képviselő úrnak is lenne egy válaszom, hogyha szabad. Új 
rendszer alakult ki az Unióban a marketingtámogatásokat illetően. Nagyon 
jelentős, a jövő évtől, azt hiszem, 80 százalékos támogatást lehet ezen a 
területen kapni. A NAK felvállalta, hogy ezen a területen lépéseket tesz, és 
nyilván a közösségi marketing mellett a lehetőségeket felépíti. Ez azért is 
érdekes, mert azért itt komoly önerőt is fel kell majd mutatni, hogy ezt meg 
lehessen tenni. Ennek a programját mi úgy szeretnénk - miután április 28-ára 
kellene beadni az első ilyen pályázatot, és erre képtelenség most felkészülni; 
későn jelentek meg a kiírások magyar szempontból -, hogy ’17-re a 
feldolgozóipart, a frissterületet, sőt a kertészet egyéb területeit is 
beleszámítva, lásd itt a gyógynövény vagy a dísznövény területét, és a borról 
nem beszélek, mert az egy kicsit kedvezőbb helyzetben volt korábban is és 
most is úgy van, de mindenképpen szeretnénk ezt a marketinglehetőséget 
kihasználni. Ez természetesen az egész európai belpiacra vonatkozik, de ezen 
belül - nyilvánvaló, a fogyasztók érdeklődése is e felé fordul - az a fontos, hogy 
a magyar termékeknek itthon megfelelő hangsúlyt tudjunk adni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, megnyitom a vitát, a hozzászólás, 

egyéb lehetőségét. (Jelzésre:) Bittsánszky úr! 
 
BITTSÁNSZKY MÁRTON főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Bittsánszky Márton, Földművelésügyi Minisztérium. Csak két 
téma, ami elhangzott, és két adat hozzá. Egyrészt az elején hangzott el, a 
kereskedelmi tárgyalások, és a most tényleg nagyon fontos Mercosur-
tárgyalások kérdése. Arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy most 
arról szól, hogy az Európai Unió ad a Mercosur-államoknak egy ajánlatot a 
vámok leépítéséről, ami jellemzően a legnagyobb körben 4 és 7 év között épít 
le vámokat nullára, és ebben van egy egységes álláspont 11 tagállam között, 
hogy az érzékeny termékekre nem adjunk ajánlatot mint EU, ebben van 
egyfajta országok közötti egyetértés. Viszont vannak olyan, nem érzékeny 
termékek, mint a fűszerpaprika, a fagyasztott borsó, a paradicsompüré, a 
fagyasztott meggy, ezek viszont benne vannak az ajánlatban, és azért ezek 
iszonyúan érzékenyen érintenek minket, amire mindenképpen fel kell hívni a 
figyelmet, és ezt mi a magunk részéről meg is tettük a KKM felé, de azt 
hiszem, más oldalról is fontos, hogy erről beszéljünk.  

A másik téma, hogy kérdés merült fel a képviselő úr részéről az áfa 
vonatkozásában. Több számítás készült és több számadat is napvilágot látott. 
Ami jelenleg nekünk rendelkezésünkre áll az áfacsökkentés hatásait illetően, 
az az, hogy az zöldség-gyümölcs ágazat vonatkozásában, tehát a teljes zöldség-
gyümölcs ágazatra vonatkozóan 62 milliárd forint áfakiesést 
prognosztizálunk, nem számítva a feketegazdaságra gyakorolt hatását. Ez 
körülbelül összemérhető azzal a kieséssel, ami a jelenlegi három ágazat 
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tekintetében fennáll, tehát a tej, a baromfihús és a tojás tekintetében, vagyis 
nagyságrendileg ugyanaz.  

Azért azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy szó volt arról, hogy itt 
mindig egyetértés van, és én úgy gondolom, hogy ezt elég sokáig mondták 
mind az ágazatban érintettek, mind az FM is ezt hangsúlyozta, azonban 
elindultunk az úton, ami egy nagyon fontos tény, és azt hiszem, hogy erre 
mindenképpen oda kell figyelni, hogy lépésenként, de megtörténik ez az 
áfacsökkentés az élelmiszeripar, a mezőgazdasági termékek tekintetében. És 
azért azt is el kell mondani, hogy idén nem úgy indult, hogy mi szeretnénk, 
hanem az NGM kérte, hogy tegyünk javaslatot, és azt hiszem, hogy itt megint 
látszik, hogy lassan azért eredménye is van a munkánknak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy egy picit talán 

változtassak a gondolatmeneten, mert most nagyon megint az agrárpolitikai 
kérdések felé mentünk el, pedig a konzervipar és a hűtőipar helyzete, azt 
hiszem, bennünket ebből a szempontból sokkal aktuálisabban, napi 
problémaként érint. Én inkább egy kérdést szeretnék feltenni: hogyan látják 
azokat a piaci lehetőségeket, amelyek itt ebben az évben és az elkövetkezendő 
egy-két évben a magyar termelők, illetve feldolgozók vonatkozásában 
láthatóak, már csak azért is, mert itt megfogalmazásra került az első 
előadásnál, hogy a legegyszerűbb bizonyos növények termelése, akár 
gabonaféléké, ugyanakkor tudjuk azért azt, hogy a konzervipari növények 
termelése sem annyira bonyolult, mint ahogy azt sokan gondolják, de mégis 
egy sokkal precízebb gazdálkodást, nagyobb odafigyelést igénylő tevékenység. 
Mik lehetnek a kitörési pontok? Azt értjük, hogy fejlesztés nélkül nincs jövő, 
azt hiszem, ezt mindannyian megértettük, értjük is, a kamara is érti, 
szerintem a kormányzat is érti, de mégis, a szakemberek részéről, akik a 
konzerv- és hűtőiparban ott vannak és akiknek, mondhatnám a gyeplő a 
kezükben van, hogyan képzelik a jövőt, milyen lehetőségek vannak itt az 
elkövetkezendő egy-két évben? Van-e erre koncepció?  

 
DR. SZÓRÁDI SÁNDOR ügyvezető igazgató (Szatmári Konzervgyár 

Kft.): Szórádi Sándor vagyok a Szatmári Konzervgyár részéről. A kérdésre és 
az időre próbálok koncentrálni. Ezzel a kérdéssel nagyon sokat foglalkozunk a 
kamarában is meg más területen is, és köszönöm, hogy megjelenhetünk ezen a 
politikai szinten mint az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - szerintem a 
konzervipar, ahogy itt el is hangzott, nem járt, tehát ez egy nagyon fontos 
politikai fórum, amelyen megjelenünk most. Az én felfogásom szerint, amivel 
természetesen abszolút lehet vitatkozni, én abból indulok ki a magyar hűtő- és 
konzervipar tekintetében, illetve a zöldség-, gyümölcsfeldolgozás 
tekintetében, hogy azért a számok beszédesek. Tehát amikor mi elképzeljük 
magunkról azt, hogy Magyarország éléskamra valahol, akkor azt azért tudni 
kell, hogy Európa összes zöldség- és gyümölcstermelésének mi a 2 százalékát 
adjuk, ezt soha nem szabad szem elől téveszteni, tehát nem mi vagyunk a 
tömeg. Ha közelebb vesszük magunkat a V4-ekhez, amivel én külön 
foglalkozom más okok miatt, akkor azt kell látni, hogy a V4-ek összes zöldség- 
és gyümölcstermelésének a 80 százalékát Lengyelország adja, tehát ha a V4-
ekben beszélgetünk zöldség-gyümölcsről, akkor Lengyelországról 
beszélgetünk. Ebben a környezetben… Most azt nem akarom mondani, hogy a 
világtermelés 0,1 százalékát adjuk. Tehát ha beszélgetünk, akkor ebben a 
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környezetben beszélgessünk, hogy ebben hol van a mi versenyképességünk és 
kitörési pontunk.  

A másik pedig, ami itt állandóan elhangzik, és az én meglátásom szerint 
ezt is le kell zárni, az a belső fogyasztás. A belső fogyasztás a konzerviparban 
egy nagyon fontos dolog, de tudni kell, hogy minden valamire való gyárnak, 
amely ma zöldség-, gyümölcsfeldolgozással foglalkozik, ahhoz, hogy meg 
tudjon élni, minimum 80 százalék exporttal rendelkezik. A konzervipar és a 
zöldség-, gyümölcsfeldolgozó ipar termelése szempontjából nagyon fontos a 
belpiac élénkítése, de a hatása az egész piacra nem döntő, tehát mi nem 
tudunk felélénkülni a belpiaccal. Ezeket a sarokpontokat azért szerettem 
volna elmondani, mert én így látom a világot, amit lehet vitatni.  

Támogatáspolitika, fejlesztés. Én a kitörési pontot ott látom, hogy ha 
abból indulok ki, hogy az összzöldség-gyümölcsipar a hűtő- és konzerviparral 
együtt 80 százalékra exportra termel, akkor ez az iparág Magyarországon egy 
rettentő versenyképes iparág, mert nem tudok még egy olyan iparágegyüttest, 
amely gyakorlatilag a megélhetésében 80 százalék európai uniós exporttal, és 
ezen a piacon versenyképes. Azért azt tudni kell, hogy ezek a gyárak Európa és 
a világ legelismertebb áruházi láncainak a polcain versenyeznek tenderben. 
Én tehát azt látom ma is, és az a kérésem, hogy ezt véleményezzük, hogy a 
magyar zöldség-, gyümölcs-, konzervipar Európában abszolút versenyképes, 
és növelhető az export. Amikor tehát arról beszélünk, hogy mi a perspektíva, 
akkor az a perspektíva, hogy igenis a magyar termékek, ez az iparág a nyugat-
európai és a világpiacon versenyképes, tovább tudja növelni a teljesítményét, 
és van piaca. A piacot úgy alapozzuk meg, hogy ezek a feldolgozókapacitások 
összességében minden terméküket integrációban termelik meg, tehát mi a 
magunk nyersanyagbázisán választ adtunk erre a kérdésre, hogy van-e 
integráció vagy nincs, minden egyes feldolgozóipar integrációban termeltet, 
máskülönben nincs nyersanyagellátás-biztonságunk. Most csak a Szatmári 
Konzervgyárat mondom: körülbelül száz, száznál több faluban termel 
integrációban, amelynek az egyharmada Románia másik oldalán van a 
magyarlakta területen, tehát elképzelhetetlen integráció nélkül. Ahol azt 
mondják, hogy kellene, vagy jelentkeznek, oda, azokba a falvakba nem jutott 
el az adott gyárnak az integrációs rendszere.  

A támogatáspolitika. Amit érzékelni kell, és amit nagyon jól érzékel a 
gazdaságpolitika és a szakmapolitika, az az, hogy valamilyen formában 
támogatáspolitikai zsinórmértéket adott a mikro- és a kicsi vállalkozásoknak, 
tehát az a pályázati kiírás a fejlesztési politikában, azt tudom mondani, 
tökéletes. Ugyanakkor a középvállalatok ki vannak zárva, ahogy az elhangzott 
az előadásban. Mi a probléma? A probléma az, hogy ha mi, ez a közösség, 
amely a középvállalatokat és a nagyokat jelenti, nem kapunk a 
fejlesztéspolitikához támogatást, akkor összességében öt év alatt összeomlunk. 
A világ oly mértékben fejlődik technológiailag a zöldség-gyümölcs és a 
konzervipar, hogy körülbelül ötéves laufunk van még ma. Mindenkinek 
szeretném üzenni, hogy a konzerviparban, ha fejlesztünk, az űrtechnológiához 
közeli fejlesztési technológiát kell vásárolnunk, amelynek a kezelése felsőfokú 
informatikusképzést igényel. Amikor tehát a konzerviparról és a 
versenyképességről beszélünk, akkor a köztudatból és a közgondolkodásból ki 
kell venni azt, hogy a konzervipar valami olyan, hogy megy a befőtt, aztán 
cukros lével felöntöm, mert űrtechnológiai eszközök vannak, azokkal tudunk 
versenyképessé válni még ezen a piacon néhány évig, ha ebbe beruházunk, 
akkor a következő 10-15 évben.  
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Ami itt nagyon fontos, és szintén kimaradt a támogatáspolitikából, és 
amikor a támogatást kérem, hogy telephelyfejlesztésről beszéljünk. Ha én 
kapacitást növelek, mert erre nagyjából tudok valamilyen pénzt összeszedni, 
sajnos a telephelyet kell hozzá fejleszteni, kell hozzá raktárbázis-fejlesztés, kell 
hozzá út, kell hozzá csomagolórendszer. Megint csak az van, hogy ha megnézi 
az ember a pályázatokat, a csomagolás szinte üldözendő cselekmény. Egy 
modern technológiában egy marketingesek által, tehát a nyugat-európai 
áruházlánc marketingese által megkövetelt módosításhoz, hogy annak meg 
tudjak felelni, egy gép beszerzése 100 millió forint. Az egy elem. Szóval ilyen 
távlatokban kell valahogy áttenni az élelmiszer-ipari középvállalkozásokkal 
kapcsolatos gondolkodásmódot, hogy itt magas színvonalú technológiákat, 
nagy versenyképességű, világszínvonalú gépeket kell nekünk ahhoz 
fejlesztenünk, hogy fenn tudjuk tartani a jelenlegi állapotot.  

Én a támogatás kérdésében semmi szín alatt nem adnék senkinek 
támogatást, most a klasszikus földalapún kívül, csak a fejlesztéspolitikára, 
tehát ilyen különböző lobbicsoportoknak, hogy most akkor a meggyet 
támogassuk meg, mert baj van, most az almát támogassuk meg, most a 
befőttet támogassuk, ezeket le kellene söpörni, mert ezek abszolút 
piaczavaróak. A fejlesztéspolitikára kell támogatást adni, aki versenyezni tud a 
világgal.  

A másik nagy kérdés a középvállalatoknál, hogy én azt javaslom a jövőt 
illetően,hogy a pályázati kiírásban legyenek kvalitások. Nem lehet úgy kezelni 
egy pályázati rendszert, hogy egy 80-90 százalékos exporttudású vállalat 
versenyez egy csak fehérárut gyártó vállalattal a támogatáspolitikában. A 
számok nem ugyanazok, és a minőség sem ugyanaz. Tehát ezt valahol meg 
kellene tudnunk választani.  

Vannak ilyen járulékos kérdések is, amelyeket én napirendre tűznék 
csendes magányomban. Nagyon szépen kérem a Mezőgazdasági bizottságot, 
hogy ezt a közmunkaprogramot tegyük már rendbe egyszer az életben. Én 
csak annyit szeretnék elmondani, és nem a saját siralmam, mert kit érdekel a 
Szatmári Konzervgyár országos szinten? Senkit. De annyit el szeretnék 
mondani, hogy kíváncsi leszek arra, hogy indulunk el, amikor abban a 
faluban, amelyben ez a gyár van, 210 közmunkást vesznek fel a héten jövő év 
februárig. Hogy hogyan lesz ott leszedve az alma meg az uborka, meg hogy a 
gyár hogy indul el, az egy külön műsor lesz. Tehát tűzzük már ezt napirendre, 
amit nagyon sokszor mondjuk a kamarában, bárhol, és hirdessük meg, hogy 
180 nap munkaviszony kell ahhoz, hogy valaki az államtól közfoglalkoztatást 
kapjon, és bejelentett. Ha ez a 180 nap van, akkor kifehérítünk az AM-
könyvtől kezdve mindent, és gyakorlatilag lesz munkaerőnk, mert ennyi 
munka van. 

A másik nagyon fontos kérdés, hogy nem tudunk iparágról beszélni 
középtávon, ha a humánerőforrás szakképzését nem tesszük rendbe. Kérem 
szépen, a múltkor vitatkoztam a bankosokkal - elnézést a sztoriért! - 
mondtam, hogy: gyerekek, hogy tudnátok bankot működtetni, ha 20 éve nem 
lenne közgazdasági szakközépiskolai képzés, és hogy tudnátok bankot 
működtetni, ha 20 éve nem lenne közgazdászképzés? Na, mi így 
működtetünk, hogy 20 éve nincs se szakmunkás-, se technikus-, se valóságos 
élelmiszermérnök-képzés. Kiöregednek, nem tudok újat felvenni, nincs. Ez 
egy óriási probléma lesz napokon belül.  

El kellene dönteni gazdaságpolitikailag, hogy mi az, hogy elsődleges 
feldolgozás, tehát hogy mi az első feldolgozási fok. Ezen azóta megy a vita, 
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mióta az EU-ba beléptünk, hogy a szántóföldön mikor kezdődik az első 
feldolgozás, mert ez alapvetően befolyásolja a pályázati rendszert.  

Minden olyan megoldásra, amit ki tudunk a kormányzattal együtt 
titrálni a középvállalatok pályázóképességére, van egy céldátum. Ha 2016. 
november 1-jéig nem tudunk szerződést kötni a pályázatra, akkor 2017-ben 
ezek a pályázatok nem épülnek be a technológiai fejlesztésbe, mert bármilyen 
gépet rendelek, azt minimum decemberben meg kell rendelni, hogy 
megérkezzen februárban, és május 1-jére üzemszerűen beálljon, mert május 1-
jétől a konzervüzemek nem beruházni, mert a szezonban nem tudunk. Azt 
tehát tudni kell, hogy ha hozzá akarunk nyúlni a pályázati rendszerhez, és 
eredményesen, hogy 2017-ben már kapjunk levegőt ilyen téren, az november 
1-jei szerződéskötés.  

A tész-ek. Nagy örömmel veszem a magyar tész-rendszert. Amikor 
nemzetközi ügyekben tárgyalunk, akkor, azt szeretném elmondani, az Európai 
Unióban európai forrásra az olaszok, a spanyolok és a portugálok nemzetközi 
tész-gazdaságfejlesztésre adnak be pályázatot. Mi még ott tartunk, hogy a mi 
tész-eink között sincsen koordináció. Tehát hol van a világ, és hol vannak a 
nagy pénzek.  

Arra kérném a tisztelt elnök urat, hogy a hogyan továbbra adjunk itt 
valamilyen választ, hogy hogyan megyünk tovább a politika vagy az 
Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága által az úton, mert valamilyen 
formában, mint ahogy mondtam, nagyon gyorsan kellene eredményt elérnünk 
ahhoz, hogy ez az ágazat továbbra is megtartsa ezt a 80-90 százalékos európai 
versenyképességét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
KÚTHY LÁSZLÓ kereskedelmi igazgató (Fevita Hungary Zrt.): Kúthy 

László vagyok a Fevita Hungary Zrt.-től. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy az 
exporthoz nagyon fontos a politikai támogatás is, itt az FM és a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium is sokat segített az utóbbi időben. Nagyon nagy 
probléma nekünk az orosz embargó is, de például 2015. december 31-én a 
török kormány megjelentetett egy rendeletet, miszerint például a 
gyorsfagyasztott kukoricánál 2,91 euró/száz kilogrammról 23,32 euró/száz 
kilogrammra megemelte a lefölözést vagy kiegészítő vámot, nem is tudok rá 
pontos megnevezést mondani, és ezzel gyakorlatilag blokkolták a 
Magyarországról Törökországba irányuló gyorsfagyasztottkukorica-exportot, 
ami pedig 5 ezer tonna volt az elmúlt esztendőben. Ez azt jelenti, hogy minden 
nap egy teljes kamion kukoricát elveszítünk, amíg ez fennáll. De például ha 
megnézzük az orosz embargónak a hatását is, azok a lengyel áruk, amelyek el 
tudtak jutni Oroszországba, most Nyugat-Európában keresik a helyüket, és 
nyomják lefelé az árszintet. Én csak ennyit tennék hozzá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, kíván-e még valaki szólni. 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
KOVÁCS JÁNOS ügyvezető igazgató (Kecskeméti Konzerv Kft.): Kovács 

János vagyok a Kecskeméti Konzerv Kft.-től. A pályázatokkal kapcsolatosan 
hívnám fel a figyelmet egy olyan anomáliára, amely személy szerint minket 
nagyon érint, nevezetesen hogy a támogatások fejében a legtöbb esetben a 
kapacitásbővítésen túl létszámbővítést is vállalni kell. Szórádi úr is említette, 



 23 

hogy már az sincs, aki magától dolgozzon, nemhogy még plusz embert 
szerezzek, tehát abban a régióban, ahol mi tevékenykedünk, tényleg a napi 
működéshez szükséges munkaerő megszerzése is lassan a lehetetlen kategória 
lesz. Ezzel kizárjuk magunkat abból az akár egyedi kormánydöntéses, akár 
bármilyen más hazai forrásból is adható támogatásból, amit egy ilyen triviális 
és a jelenlegi munkaerőpiac-helyzeti szituáció ad, ami nem feltétlenül 
ildomos.  

A közmunkaprogramhoz kapcsolódóan tavaly volt egy megkeresés nem 
tudom melyik állami szerv részéről, mi akkor azt javasoltuk, hogy a 
közmunkaprogramot egyfajta állami munkaerő-kölcsönzéssé kellene 
átalakítani. Ha nemcsak az utcasepréssel foglalkozik az a néhány száz ember, 
akit ebbe a körbe bevonnak, hanem a versenyszférában tevékenykedő 
vállalatoknál, ha nem is 12 hónapig, de 3-4-5-6 hónapra belekóstol a valódi 
munka világába, akkor esetleg könnyebb lenne utána őket visszacsábítani erre 
a piacra. Ez nagyságrendileg vagy javarészt orvosolhatná azt a problémát, ami 
a szakképzetlen, tényleg effektív a kétkezi munkára irányuló munkaerő-
igényünket elégítené ki.  

Egy harmadik téma, ami a Cseh László elnök úr által mutatott 
prezentációban volt, a klímaváltozás és az öntözés. Ezeknek a feldolgozóknak 
a javarésze, ha fajlagosan viszonylag jó mutatók mellett is, de 
nagymennyiségű vizet használ fel a tevékenysége során, és ezt a vizet tisztított, 
tisztítatlan állapotban vagy a közszolgáltatók részére ajánlja fel, vagy - ahogy a 
mi példánk is mutatja - mezőgazdasági céllal öntözési tevékenységet végzünk, 
ugyan nem a saját nyersanyagigényünk biztosítására, mert a feltételek és a 
kívánalmak nem mindig összehangolhatóak, de a hatóságok részéről nem 
minden esetben találkozunk - és akkor még finoman fogalmazok - 
támogatással, nem lehet azt figyelembe venni, hogy ez, azon túl, hogy szakma, 
azon túl még biológia is. Tehát vannak olyan kezdeményezések, amelyek 
ezeket az általunk jónak vélt célokat megrövidíteni szándékoznak, és az az 
elképzelés, hogy óriási fejlesztési pénzekért építsünk tisztítót a telephelyen, a 
tisztított vizet adjuk vissza a közszolgáltatónak, ahelyett, hogy gyakorlatilag - 
most viccesen mondom - vitaminokkal és ásványi sókkal megáldott vízzel a 
mezőgazdasági kultúrát lehetne fejleszteni. Ez a mi esetünkben 
nagyságrendileg 4-500 hektár mezőgazdasági kultúrának az aktív öntözését 
teszi lehetővé. Abba nem megyünk bele itt a sztorizgatás szempontjából, hogy 
a Mercedes-beruházás mennyiben érinti Kecskemét élelmiszeriparát, de 
mondjuk úgy, hogy ennek a fejlesztésnek nem az élelmiszeripar lett ott a 
nyertese. Tehát itt nagytömegű víz van, aminek a kulturált módon történő 
mezőgazdasági elhelyezésével egy csapásra két legyet lehet fogni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Jelzésre:) Tessék 

parancsolni! 
 
DR. ÁBRAHÁM TIBOR gyárigazgató (Kecskeméti Konzerv Kft.): Mi 

egy helyről jöttünk Kovács úrral, de néhány gondolatot még azért 
hozzátennék. 

 
ELNÖK: Nevet legyen szíves! 
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DR. ÁBRAHÁM TIBOR gyárigazgató (Kecskeméti Konzerv Kft.): 
Ábrahám Tibor vagyok, a Kecskeméti Konzerv Kft.-ben dolgozom. Ami a 
dolog lényegét illeti, az az, hogy mi tulajdonképpen a régi konzerviparra 
emlékezve, tehát még az úgynevezett rendszerváltás előtti konzerviparra, 
amikor 16 konzervgyár volt, és az orosz piac volt a vezető piac, akkor szovjet 
piacnak mondtuk, de a piac ma is egy lényeges dolog, és most itt az európai 
piaccal állunk tulajdonképpen szemben. Az a 16 konzervgyár mindent gyártott 
lényegében, és nem mindent olyan szinten, ahogy kellett vagy lehetett volna. 
Mi rájöttünk arra, hogy specialistának kell lenni, tehát elsősorban 
zöldségfeldolgozással foglalkozunk, mert az elődünk úgymond, a Heinz, amely 
megvette annak idején a Kecskeméti Konzervgyárat, rájött arra, hogy például 
a gyümölcstermesztés annyira ingadozik, hogy ott tulajdonképpen nem lehet a 
késztermék oldalon stabil árat mondani a nagy láncok felé. Mi végül is abban 
maradtunk, hogy olyan szántóföldi kultúrákat próbálunk termeltetni, többek 
között a borsót meg a csemegekukoricát, ez a két profilunk van, ami ott 
viszonylag hatékonyan előállítható, ugyanakkor a gyárban az ilyen 
szempontból könnyebben feldolgozható gépesítve.  

A dolog lényege az, hogy ez a viszonylag szűk gyártmánystruktúra azért 
felveti azt a problémát kereskedelmi vonalon, hogy kiegészítő termékeket is 
kellene gyártani. Erre mi pillanatnyilag nem vagyunk képesek. A másik nagy 
probléma, ami a piaccal függ össze, hogy nincs márkanevünk. Van 
márkanevünk, de mi a termékeink 98 százalékát Nyugat-Európában, tehát az 
európai piacra adjuk el, az orosz piacot elfelejtettük, hogy így mondjam, és ott 
no name gyártunk, tehát a nagy láncokkal vagyunk kapcsolatban, és ilyen 
értelemben bizonyos szempontból ki is vagyunk szolgáltatva.  

Még egy példát mondanék, amit Szórádi úr is mondott a belpiaccal 
kapcsolatban, hogy mi - kerek számot mondok az egyszerűség kedvéért - 
90 millió dobozt állítunk elő például csemegekukoricából, ebből a magyar 
fogyasztás össze-vissza ebből a félkilós termékből durván 30 millió, tehát 
dicsőségre vagyunk ítélve, exportálnunk kell annak érdekében, hogy 
hatékonyan tudjunk dolgozni. Mert hogyha csak ott elütjük az időt, hogy úgy 
mondjam, és nincs meg a termelékenység hatékonysága, akkor bizony nem 
tudunk kijönni a mai közgazdasági fogalmak szerint a nyereséggel, és 
tulajdonképpen veszteségesek lennénk, mint ahogy nagyon sok vállalat, mivel 
nem specialista olyan értelemben, hogy kénytelen mindent gyártani, és 
semmit sem gyárt olyan hatékonyan, mint ahogy mint egy specialista tehetné, 
de ez egy kiszolgáltatottságot is jelent ilyen szempontból.  

Az előadók érintették még a szakmunkásképzést. Magam is tanítottam 
annak idején a nagykőrösi Toldi Szakmunkásképző Intézetben, és azt is 
tudom, hogy a Kertészeti Egyetemen, a Corvinuson is milyen munka folyik, 
sőt azt is, hogy a Műszaki Egyetemen. Valóban nincs utánpótlás se 
szakmunkás szinten, se élelmiszeripari mérnöki szinten. Mindenki 
kutatómérnök akar lenni, és tulajdonképpen senki nem akar gyárban 
dolgozni. Annak idején az egyetemen mondogatták nekünk is jó régen, hogy: 
uraim, minél távolabb a termeléstől. Úgy néz ki, hogy ez a szállóige megfogott 
sok embert, és nagyon sokan inkább hivatalban akarnak ücsörögni, mintsem a 
termelőüzemben embereket irányítani és dolgozni.  

Visszatérve még a fejlesztésre: én is azt mondom, hogy ha nem történik 
olyan fejlesztés, ami ezt az iparágat hatékonyabbá teszi, és ez főleg a 
csomagolástechnikai szempontokból kiemelt jelentőségű kell hogy legyen, 
mert versenyben vagyunk, a nyugat-európai piac is rendkívül telített, tehát ott 
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tényleg talpon kell maradni, hogy így mondjam, tehát ott kell fejleszteni, és 
tulajdonképpen a csomagolás mint olyan egy kicsit háttérbe szorult, valahogy 
úgy, hogy eszi, nem eszi, nem kap mást. De ezt a gyakorlatot nem 
folytathatjuk, főleg nem egy ilyen igényes piacon.  

Amit még el akartam mondani, az az, hogy a franciáknak a befolyása 
elég erős ezen a zöldségpiacon, nem akarok márkanevet mondani, én is ott 
dolgoztam valamikor, de a dolognak a lényege az, hogy elég komoly brüsszeli 
befolyással rendelkeznek a francia barátaink, ami a tulajdonképpeni fejlesztési 
lehetőségek tekintetében meg hogy nagyvállalat… Mi az, hogy nagyvállalat? 
250 fő fölött nagyvállalat? Nem akarom minősíteni. Ez, azt gondolom, 
egyfajta diszkriminatív politika velünk szemben.  

Végezetül azt szeretném mondani, hogy én is nagyon üdvözlöm, és 
tényleg megköszönném Farkas úrnak személy szerint is, hogy biztosította azt 
a lehetőséget, hogy itt ezt a problémát elmondjuk. Nem a Tiborc panaszát 
akarjuk itt folyamatosan hangsúlyozni, de valamilyen munkafolyamatot 
tényleg be kellene indítani e tekintetben, és azt tartóssá kellene tenni, hogy ne 
az történjék, feltételezem, hogy nem az történik, hogy összejöttünk, 
kipipáltuk, rendben van, kész, öt év után nem találkozunk többet. De jó lenne 
találkozni, ezeket a problémákat akár a helyszínen is - hogy így mondjam: - 
megvitatni.  

Kecskeméten - ezt kollégám, Kovács úr már említett - két lába van a 
gazdaságnak: az egyik az autóipar, a másik a feldolgozóipar, ami a 
mezőgazdaságra épül, gondoljunk csak az Univerre! Azt gondolom, tényleg 
igaz az, hogy ez a két dolog, ami ilyen szempontból ma divatos lehetne, és 
tényleg ez a Kárpát-medence a mezőgazdasági termelésnek nagyon kedvező 
hatású klímát biztosít; bár a klíma változik, erre többen utaltak, és tényleg azt 
mondom, hogy a zöldségtermelés öntözés nélkül nem képzelhető el. Kovács 
kollégám is elmondta azt, hogy ezt a vizet viszont tisztítva, nagyon drágán ne 
engedjük ki a Tiszába vagy a Dunába, mert az kimegy az országhatáron túl, és 
a magyar vízvagyon gyakorlatilag elég drágán elveszik. Azt mondom tehát, 
hogy inkább ezt a kulturált kiöntözési lehetőséget kellene csinálni, mert ez 
nem klasszikus értelemben szennyvíz, hogy nehézfémsók meg mit tudom én 
mik vannak benne, hanem szerves anyag van benne, ami tulajdonképpen 
zöldtrágyaként is felfogható. 

Még egyszer: üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy itt összejöhettünk, és azt 
gondolom, hogy ha összedugjuk a fejünket - elnézést a hasonlatért! -, akkor 
eredményt is el fogunk tudni érni az elkövetkező időben. Gondoljuk arra, hogy 
most kell egy kicsit összeszednünk magunkat, mert 2020 után nem nagyon 
lesz itt támogatás, azt azért mindenki tudja az EU-ban, itt új szelek fújnak, 
aztán az egész EU is recseg-ropog gazdaságilag is, egyébként is, én ebbe nem 
akarok belemenni. Mindenesetre most ezt az időszakot, ami még hátravan 
’20-ig, ki kellene használni. Köszönöm a figyelmet.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen Ábrahám úr hozzászólását.  
Szórádi úr részéről elhangzott itt, hogy: és hogyan tovább? Ez egy 

természetes kérdés, és azt hiszem, hogy ha egy ilyen tanácskozásra 
összejövünk, akkor az a kérdés, hogy hogyan folytatjuk ezt. Nagyon szeretném 
mindenkinek a megnyugtatására közölni, hogy ezzel nem fejeztük be ezt a 
történetet. Igaz, hogy nagyon soká vagy talán egy kezdő lépés volt, de pont 
azért, mert valóban, a feldolgozóiparral magán a bizottságon belül sem 
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foglalkoztunk, a nagybizottságon belül sem gyakorlatilag, és így az albizottság 
azért tűzte ezt a napirendjére, mert ezt a kérdést sokkal nagyobb politikai 
odafigyeléssel vagy együttműködéssel kell kezelni.  

A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, és tudom, én is gyakorló ember 
vagyok, amellett, hogy itt ülök ennek az asztalnak a végén, azért én is nagyon 
jól tudom, hogy mindenki kétségbe vonja, hogy mi a fene fog - bocsánat a 
kifejezésért! - ezek után történni, de én szeretném azt, és nemcsak szeretném, 
hanem azon leszek, hogy valóban történjen valami, és akár a kamarával, akár 
amikor majd eljutunk odáig, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről is 
megfelelő kollégát, szakembereket ide tudunk hozni, amiben én személyesen 
el fogok járni, akkor folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, és nemcsak a 
beszélgetést, hanem ezeket a szakmai egyeztetéseket.  

Azt hiszem, hogy most rátapintottunk egy olyan lényeges ágazatra. Én 
is tudtam és én is tapasztalom mindennapjaimban a problémákat, de hogy 
ilyen irányú és ilyen sokrétű kérdéskör felmerült, erre, én azt gondolom, hogy 
itt egy másfél órás beszélgetés után konkrét válaszokat adni felelőtlenség 
lenne bármelyikünk részéről. De fel szeretném hívni akár a Földművelésügyi 
Minisztérium, akár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselőit, hogy egy 
szoros együttműködésben segítsünk az ágazat problémájának a 
megoldásában. Efelől szerintem nincs is kétség, tehát ebben szerintem ne 
legyen kétsége senkinek se, itt inkább talán - most egy picit így fogalmazok, és 
ez ilyen ellenzéki megnyilvánulásnak fog hangozni - a bürokráciát kellene 
nekünk egy olyan módon visszaszorítani, ha fogalmazhatok így, ami a 
mindennapos normális életünket nem akadályozná, vagy kevésbé 
gáncsoskodna. Ez nem egy egyszerű feladat, és ez a bizottság nem is tudja ezt 
a feladatot megoldani, inkább abban gondolkodunk, hogy folytatjuk ezt az 
együttműködést, esetleg kibővítve, nemcsak politikai, agrárpolitikai téren, 
hanem egyéb, termelői és feldolgozói téren is. És én akár egy javaslatot is 
szeretnék tenni arra, hogy Kecskeméten folytassuk ezt, mivel - most egy kicsit 
hazabeszélek, elnézést! - a Kecskeméti Konzervgyárral a mi cégünk 
kapcsolatban van, és bár nem erről szól ez a történet, de talán a legnagyobb 
ismeretséggel ott rendelkezem vagy rendelkezünk, és utána folytathatjuk, 
elmehetünk Szabolcsba is egy ilyen kihelyezett ülésre, hogy megismerjük 
konkrétan. Mert talán a legfontosabb ebben a mai beszélgetésben az, hogy a 
figyelmet felhívjuk.  

Szerencsére a sajtó képviselője itt van közöttünk, tehát a sajtó részéről 
ez megint megfelelő visszhangot fog kapni, szakmai sajtóról van szó, ami, azt 
gondolom, az ügy előmenetelét fogja szolgálni. Ebben tehát egy ilyen 
összefogás feltétlenül szükséges, én ennek vagyok a híve, és ebben szerintem 
előrébb is fogunk jutni, bízom abban, hogy ez így is történik rövid időn belül. 
Én Kecskemétet ajánlom egy ilyen szakmai továbblépésre, amit nem biztos 
hogy a Kertészeti albizottságnak a címszavával vagy rendezésében tartanánk 
meg, de ami egy olyan szakmai egyeztetés lenne, ami szerintem továbbviheti a 
munkánkat. A szervezésben és az összes többi dologban természetesen 
mögötte állunk mi a bizottság részéről, ezt megszerveznénk, ha lehet, és egy 
ilyen programmal mennénk tovább.  

Nem tudom, elfogadható-e ez. (Jelzésre:) Mondjad, Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Csak egy nagyon rövid észrevétel, és én is szeretném megköszönni, nagyon 
hasznosnak tartottam ezt a megbeszélést. Itt szinte minden kolléga 
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megjegyezte, hogy majd egyszer foglalkoznunk kellene a TTIP ügyével is. 
Javaslom, hogy majd egy következő ülésen térjünk ki külön erre a 
kérdéskörre, mert nem feltétlenül vagyok biztos abban, hogy ez csak 
veszélyeket rejt magában, és ezért nagyon kíváncsi lennék a szakmai 
véleményekre ezen feltételezésem ügyében. Tehát hogyha legközelebb 
összehívjuk az ülést, akkor én javaslom, hogy ezt a kérdést is, tehát az 
amerikai szabadkereskedelmi megállapodás ügyét is tűzzük napirendre. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen, de azt hiszem, hogy ez most élesebb 

ebben a pillanatban, ami a kamara részéről… (Harangozó Gábor István: 
Persze! - Dr. Szórádi Sándor: Köszönjük szépen.) és arról is szeretnék majd 
kérni egy tájékoztatót, amennyiben lehetséges, és a jelenlévőknek továbbadni, 
hogy ezeknek a tárgyalásoknak esetleg milyen… Ezt majd ülés után 
megbeszéljük, jó? (Harangozó Gábor István: Jó.)  

 
PAPP GERGELY főigazgató-helyettes (Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara): Szerintem egyébként ha a külügyből elhívjuk a Nagy Gábort, ő 
biztosan szívesen eljön.  

 
ELNÖK: Jó, akkor folytatni fogjuk az együttműködést. Köszönöm a 

megjelenést.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést bezárom, további jó munkát kívánok a mai napra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc)  
  

Farkas Sándor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


