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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a mai kertészeti albizottsági ülésen 
megjelenteket, örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. A mai ülésünk 
kapcsán, úgy gondolom, rendkívül aktuális kérdések felvetésére tettem, 
tettünk javaslatot, mivel a munkaerőhelyzet, ami az agráriumban is egyre 
nehezebb, megoldandó feladatok közé tartozik, mert tudjuk azt, hogy bár akár 
itt, a Kertészeti albizottságban is éveken keresztül mindig az ágazat fejlődését, 
fejlesztését tűztük ki célul, ma már talán nem is a fejlesztési lehetőség a 
legnagyobb gondunk, hanem a munkaerőhiány vagy az időszakos 
munkaerőhiány. Ez természetesen nemcsak a kertészetre, hanem a teljes 
magyar mezőgazdaságra vonatkozik, főleg az idénymunkák idején és a 
különböző aktuális csúcsmunkák idején, gondolok itt akár a szüretre, akár a 
metszésre, de a kukoricacímerezéstől kezdve egyéb olyan munkákra is, 
amelyek rendkívül komoly nehézséget okoznak a mezőgazdasági termelők 
számára. Ezért gondoltam azt, hogy a Kertészeti albizottságban, mivel a 
kertészet talán az egyik legnagyobb kézimunkaerő-foglalkoztató, próbáljunk 
olyan gondolatokat megfogalmazni, amelyekkel később akár a kormányzatnál 
is tudunk kopogtatni abból a szent meggyőződésemből, hogy ezt a helyzetet fel 
kell oldani az ágazatok és a kertészeti ágazat jövője szempontjából, mert 
tudjuk azt, hogy – ahogy az előbb is említettem – komoly fejlesztések kerültek 
és kerülnek megvalósításra, és ezeket nem lenne szabad hagyni kárba veszni. 
Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy erről a kérdésről ma szót 
váltsunk. 

Gyakorlatilag három, illetve négy napirendi pontunk van, a meghívót 
önök mindannyian megkapták. Az első napirendi pont a tájékoztató a 
munkaerőpiaci tendenciákról és kihívásokról a mezőgazdaságban, itt 
meghívott előadóként köszöntöm dr. Hamza Esztert, az Agrárgazdasági 
Kutatóintézet tudományos főmunkatársát. A második gondolatkör a kertészeti 
ágazat jelenlegi helyzetéről szól, arról hallgatnánk meg egy tájékoztatót dr. 
Mártonffy Bélától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti 
Osztályának a vezetőjétől. A harmadik napirendi pont kapcsán pedig, de 
természetesen nem utolsó sorban köszöntöm dr. Feldman Zsolt helyettes 
államtitkár urat is, akit arra fogunk kérni, hogy a kertészeti ágazatban 
jelentkező munkaerőhiány megoldásának lehetséges eszközeiről adjon egy 
tájékoztatót, habár ő már a bejelentkezésnél és az üdvözlés során mondta, 
hogy ez nem a legkedvesebb téma (Derültség.), amit sajnos mindannyian 
tudunk, de azért ülünk ennél az asztalnál, hogy ezt a nem igazán kedves témát 
is próbáljuk megbeszélni, és próbálunk talán olyan álláspontra jutni, amely 
mindenki számára elfogadható. Ezek lennének a mai napirendi pontokra tett 
javaslataim.  

Kérem az időkorlátok részbeni betartását, maximum háromegyed négy-
négy óráig tudjuk a mai ülésünket folytatni, ezért mindenkit kérek a 
konstruktivitásra, az előadások, illetve a hozzászólások során is az időkeretek 
betartására.  
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Tájékoztató a munkaerőpiaci tendenciákról és kihívásokról a 
mezőgazdaságban 

Megkérem dr. Hamza Esztert, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.  

Dr. Hamza Eszter Klára tájékoztatója 

DR. HAMZA ESZTER KLÁRA tudományos főmunkatárs 
(Agrárgazdasági Kutatóintézet): (Hangosítás nélkül:) Sok szeretettel 
köszöntök mindenkit! Hamza Eszter vagyok az Agrárgazdasági Kutatóintézet 
vidékfejlesztési kutatási osztályáról… 

 
ELNÖK: A mikrofont legyen szíves bekapcsolni valahol azon a 

környéken! 
 
DR. HAMZA ESZTER tudományos főmunkatárs (Agrárgazdasági 

Kutatóintézet): (Hangosítással, a tájékoztatót vetítés kíséri.) Bocsánat! 
Elöljáróban szeretném elmondani, hogy az osztályunkon a munkaerőpiaci 
témák, az agrárfoglalkoztatási témák mindig is fontos és kiemelt szerepet 
kaptak, gyakorlatilag nem telik el úgy év, hogy valamilyen formában ne 
kutassuk ezt a témát, és így volt ez az elmúlt évben is. Két kapcsolódó 
kutatásunk volt – két kollégámmal, Rácz Katalinnal és Szabó Dorottyával, 
valamint az osztály többi tagjával végeztük ezeket a kutatásokat –, amelynek 
az eredményeit beépítettem ebbe az előadásba. Az egyik, amiről talán önök is 
hallottak, az a bizonyos Agrár-munkaerőpiaci Barométer nevű felmérés, amit 
a kamarával közösen végeztünk. Ez az élelmiszergazdasági vállalkozások 
mintegy ezerfős mintáján végzett kérdőíves felmérés volt egy évvel ezelőtt, a 
kamarai referensek és falugazdász-hálózat munkatársai végezték személyesen 
a lekérdezést, és ennek az eredményeiről szeretnék majd beszámolni. Ez 
gyakorlatilag pont a vállalkozói oldal, a munkaerő-keresleti oldal felmérése 
volt, hogy mik az igények, rákérdeztünk sok mindenre, hogy milyen 
kompetenciákat tartanak fontosnak a vállalkozások a pályakezdők 
szempontjából, a saját maguk szempontjából mik azok a készségek, amelyek a 
leginkább problémát okoznak és hiányosak, de rákérdeztünk a munkaerő 
ösztönzésének eszközeire is, hogy miket, milyen formákat alkalmaznak arra, 
hogy megtartsák a munkaerőt. Megkérdeztük őket a duális képzéssel 
kapcsolatos tapasztalataikról is, és még számos kérdéssel fordultunk feléjük. A 
másik kapcsolódó kutatásunk pedig a szakképzési rendszer, a középfokú 
iskolarendszerű agrárszakképzési rendszer vizsgálatára terjedt ki, itt a 
statisztikák elemzésén túl még mintegy húsz FM-fenntartású 
képzőintézménynek az iskolaigazgatójával folytattunk interjúkat, és ezek a 
tapasztalatok is beépültek ebbe az előadásba. Ennyit elöljáróként.  

A címhez kapcsolódóan akkor beszélnék a munkaerőpiac tendenciáiról, 
trendjeiről az elmúlt években, illetőleg azokról a kihívásokról a teljesség 
igénye nélkül, hiszen rengeteg tényező volt, ami befolyásolja az agrár-
munkaerőpiacot, ezek közül néhányat szeretnék itt feltárni vagy legalább egy 
slide formájában megjeleníteni. Akkor vágjunk is bele! 

Elsőként a mezőgazdasági foglalkoztatottság trendjét mutatja az ábra. 
Közismert, hogy a válság után, a 2010 óta eltelt időszakban folyamatosan 
növekszik a foglalkoztatás a mezőgazdaságban is, úgy, mint a nemzetgazdaság 
egészében, és így most 5 százalék körül van az ágazat foglalkoztatási 
részesedése. Ha mindezt a munkaerő-felhasználás tekintetében is megnézzük, 
két részre oszlik: a munkaerő-felhasználásban nagyon jelentős szerepet játszik 
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a nem fizetett családi munkaerő felhasználása az egyéni gazdaságokban, még 
mindig jelentős, tehát bő kétharmada a munkaerő-felhasználásnak a nem 
fizetett munkaerő, viszont folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedben, 
hogyha vizsgáljuk, folyamatos a csökkenés, miközben a fizetett munkaerő 
létszáma és az éves munkaerőegységben számolt felhasználása is 
folyamatosan növekszik. Hogyha a gazdasági szervezetekben és egyéni 
gazdaságokban is megnézzük, az időszaki és az állandó foglalkoztatottak 
száma mind a két szervezetnél folyamatosan növekedett az elmúlt hat évben, 
tehát a fizetett alkalmazottak száma folyamatosan növekszik.  

Megvizsgáltuk azt is, hogy ez a növekedés mégis a gazdaságok mely 
részében érvényesül méretkategóriák szerint, és az tapasztalható – itt sajnos a 
’16-os adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2005-től ’13-ig vizsgáltam 
ezt az időszakot –, hogy még a legnagyobb méretkategóriában, az 500-1000 
euró STÉ, tehát standard termelési érték feletti kategóriában inkább a 
csökkenés, illetve az az alatti kategóriában egy stagnálás jellemző, addig a 
kisebb, kis és közepes méretű gazdaságokban viszont növekedett az elmúlt 
időszakban az alkalmazotti létszám, úgy tűnik tehát, hogy erősödik ez a kkv-
szektor az ágazatban, és képes tartósan is fizetett munkaerőt foglalkoztatni, 
miközben – mint említettem – a nem fizetett munkaerő folyamatosan 
csökkent az elmúlt időszakban. 

A munkaerő tartalékai, így nevezhetnénk azokat az ágazatból kikerülő 
munkanélkülieket, akiknek egy része esetleg visszavezethető a 
munkaerőpiacra. Természetesen paralel módon a foglalkoztatás 
növekedésével párhuzamosan a munkanélküliek száma jelentősen csökkent a 
válság óta, tehát úgy 2010 óta. A ’11-es népszámlálási adatokban tudtam olyan 
jellemzőket találni, hogy az ágazatból, tehát a mezőgazdaságból kikerülő 
munkanélkülieknek mintegy olyan 42 százaléka az, akik a fiatalabb kategória, 
tehát a 40 év alattiak, akik még könnyebben vissza tudnak lépni a 
munkaerőpiacra, és körülbelül a fele az, a közép- vagy felsőfokú végzettségűek 
azok, akik könnyebben visszaléphetnek a munkaerőpiacra.  

A munkaerő vagy a humán erőforrás tartalékainak egy másik 
szegmense, akik most szakképzésben tanulnak. Ez az ábra jól mutatja azt, 
hogy a foglalkoztatás növekedésével párhuzamosan a szakképző 
intézményekben tanuló létszám is kis mértékben, de növekszik, ez végül is egy 
pozitívum, tehát az agrárszakképző intézményekben a tanulólétszámot 
mutatja ez az ábra az élelmiszeripari és mezőgazdasági szakmacsoportokban, 
és azt mondhatjuk, hogy évente mintegy 3-4 ezer diák végez középfokú 
agrárszakképzésben, 1500-1700 hallgató pedig a felsőfokú képzésből kerül ki 
úgymond a munkaerőpiacra – aztán hogy csatlakozik vagy nem, az másik 
kérdés. 

Akkor most áttérnék a munkaerő-kereslet jellemzőire, amit az említett 
Munkaerőpiaci Barométer felmérés eredményeiből állítottunk össze. Azt 
tapasztaltuk, amikor megkérdeztük a vállalkozásokat, hogy az elmúlt három 
évben vettek-e fel munkaerőt, a 40 százalékuknál történt felvétel, körülbelül a 
72 százaléka az akkor felvett dolgozóknak még most is dolgozik, és 28 százalék 
az, aki lemorzsolódott, és ez a fluktuáció leginkább a pályakezdőkre volt 
egyébként érvényes, náluk nagyobb számban, nagyobb arányban történt ez a 
lemorzsolódás, illetve kikerülés az adott vállalkozásból.  

Hogy milyen munkakörökbe vették fel az elmúlt három évben a 
munkaerő zömét? Látható, hogy élenjár a húsipar, de a kertészeti és 
növénytermesztő szakmunkások iránt is nagy volt a kereslet.  
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Azt is megkérdeztük a vállalkozóktól, hogy most mennyire vannak üres 
álláshelyek, és milyen a munkaerő-kereslet jelen pillanatban. Az általunk 
felmért közel ezer vállalkozás harmadában van üres álláshely jelenleg is, 
nagyon nagy a betanított munkások iránt a kereslet, de látható – bár lehet, 
hogy ez önöknek nem annyira fontos –, hogy az élelmiszeriparon belül a 
húsiparban jelentős még nagyon a munkaerő-kereslet, de a gépészek, 
állattenyésztő szakmunkások iránt szintén, és a növénytermesztők iránt is 
megjelenik a kereslet. Ami még fontos, hogy a vállalkozók zöme, fele ilyen 
szakmunkás végzettségűeket keres.  

Talán még nagyon fontos az is, hogy a válaszadók 40 százaléka 
nyilatkozott úgy, hogy a munkaerő, a megfelelően képzett munkaerő 
rendelkezésre nem állása most, jelen pillanatban a vállalkozásuk 
továbbélésének és fejlődésének a gátja, ez tehát egy nagyon fontos probléma.  

Kigyűjtöttem azt, hogy az elmúlt években a hiányszakmák között a 
mezőgazdasági hiányszakmák hogyan alakultak. Jól látható, hogy egyrészt 
folyamatosan bővül ez a kör. A kertész, dísznövénykertész szakma minden 
évben hiányszakmaként jelentkezik, az elmúlt időszakban a szőlész-borász 
szakma is hiányszakma, tehát itt is jelentős a kereslet és a munkaerőhiány.  

Áttérnék a kihívásokra vagy azokra a tényezőkre, amelyek nagyon 
erőteljesen befolyásolják, hogy milyen ma Magyarországon az agrár-
munkaerőpiaci helyzet. Az egyik tényező a demográfiai folyamatok. Ezt 
nyilván mindenki ismeri, de tényleg érdemes megnézni az ábrát, hogy az első 
korfa az 1990, a másik a 2017, tehát látszik, hogy mennyire kedvezőtlenül 
alakul az alsó korosztályokban a népességszám, és ugyanígy ha a 
mezőgazdaságot tekintjük, ott a GSZÜ adataiból az egyéni gazdaságok 
gazdaságvezetőire van ilyen korcsoportos felmérés, és látszik, hogy a 
legidősebb, az 55 év feletti korosztály aránya 2005 óta, tehát az elmúlt bő tíz 
évben mintegy 7 százalékponttal növekedett. Ez az egyik mindenképpen 
fontos tényező, bár nyilván erre most így, ezen a kerekasztal-beszélgetésen 
nem fogunk tudni megoldást találni. A demográfiai folyamatokon kívül az 
elvándorlás a másik ilyen fontos tényező. Az első ábra a belföldi elvándorlást 
mutatja, hogy a keleti országrészből Pest környékére, Pest megyében és az 
észak-nyugati országrészbe vándorol a munkaerő, a második ábra pedig azt 
mutatja, hogy a munkaerő-felmérés adatai szerint 2000 óta milyen 
drasztikusan növekedett a külföldön dolgozók, külföldi munkavállalók száma. 
Ez a 2016-ra felmért 120 ezer fő, a becslések szerint ennek a többszöröse, akik 
most külföldön dolgoznak.  

A kihívásokat tovább nézve annak, hogy az ágazat presztízse 
meglehetősen alacsony, egyrészt még mindig a keresetben való elmaradás az 
oka. Itt szintén a munkaerő-felmérés adatai alapján látható, hogy a bruttó 
átlagkereset a mezőgazdaságban még mindig jelentősen elmarad az ipari vagy 
a nemzetgazdasági átlagtól. Egyébként ebben a felmérésben, amelyet 
említettem, a bérekre vonatkozóan is rákérdeztünk, és ott 
szakmacsoportonként is, és január elején tervezzük, hogy megjelenik az AKI-
ban ez a felmérés, ez az információs kiadvány, amelyben részletes elemzés lesz 
a bérekről.  

A következő tényező a szabályozás. Itt most nyilván sok mindenről 
beszélhetnék az adó- és a támogatási szabályozás vagy politika kapcsán, 
Mártonffy úrral beszéltünk arról, hogy itt terítéken lesz a közfoglalkoztatás 
kontra idénymunka kérdése. Én most ezeket a térképeket azért készítettem, 
hogy lehessen látni, hogy tényleg hol vannak azok a gócpontok vagy térségek, 
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ahol igenis komoly a verseny, tehát ahol az idénymunkával komolyan verseng 
a közfoglalkoztatás. Az első ábra az időszaki munkavállalókat mutatja, hogy 
hol a legnagyobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, de úgy 
általában a keleti országrész. A második ábra azt mutatja, hogy párhuzamosan 
ezzel a kertészeti ágazat súlya hol a legnagyobb, itt a szőlő, a gyümölcs és a 
zöldség termőterületét néztem, hogy hol a leghangsúlyosabb ez az ágazat, és 
mivel a mezőgazdasági idénymunka létszáma szeptember hónapban a 
legmagasabb, megnéztem, hogy szeptember hónapban a közfoglalkoztatotti 
létszám hogyan alakul az országban, és látható, hogy szintén a keleti 
országrész és különösen Szabolcs megye az, ahol ez a probléma a leginkább 
fennáll. De erről még, gondolom, sokat fogunk beszélgetni, illetve az utánam 
szólók is szóba hozzák ezt a témát.  

A kihívások közül nagyon fontos a technológiai modernizáció, ami most 
egy fontos tényező munkaerőpiaci szempontból. Itt egy viszonylag friss AKI-
tanulmányt szeretnék a figyelmükbe ajánlani, ez a precíziós gazdálkodás 
szerepét tárgyalja a szántóföldi növénytermesztésben, van azonban egy dolog, 
ami ennek a tanulmánynak az egyik fontos tanulsága: abban, hogy a gazdák 
váltsanak, hogy e felé a precíziós gazdálkodás felé váltsanak, abban a 
tőkehiányon túl az elsődleges szempont a szaktudáshiány, ami a felmérésből 
kiderül, az információ és a szaktudás hiánya. Ez a mi felmérésünkben is 
előkerült, ugyanis megkérdeztük a vállalkozókat arról, hogy melyek azok a 
kompetenciák, amelyekben a leginkább hiányosságot éreznek a saját maguk 
szempontjából, és itt az informatikai ismeretek, számítógépes ismeretek 
hiánya került előtérbe a vállalkozói ismeretekkel vagy a nyelvtudás 
ismeretének hiányával nagyjából azonos mértékben.  

Akkor itt át is lehet térni a következő nagy kihívásra vagy tényezőre, 
ami a szakképzés. Mint említettem, ezt is kicsit részletesebben vizsgáltuk az 
elmúlt időszakban. Megkérdeztük itt még a vállalkozókat arról is, hogy a 
pályakezdők szemszögéből mit látnak a legnagyobb hiányosságnak, és nem 
meglepő módon a gyakorlati tapasztalat hiányát nevezték meg, azt, hogy a 
szakképzésből frissen kikerülők nem képesek rendszerben gondolkodni, 
rendszerben látni a folyamatokat a mezőgazdaságban, és a gyakorlati 
tapasztalat hiánya volt a legfontosabb. Erre adhat egy jó megoldást a jól 
működő duális képzés, és erről is megkérdeztük a gazdálkodókat, hogy a 
duális szakképzési rendszerről milyen tapasztalataik vannak. Annyit még 
szintén a kamara adatbázisából tudhatunk, hogy ilyen tanulószerződéssel 
mintegy 5-6 ezer diák csatlakozik vállalkozókhoz, és mintegy olyan 6-800 diák 
van, akik együttműködési megállapodás keretében szereznek gyakorlatot, 
főleg szezonális munkák idején vállalkozóknál. A mi felmérésünk főleg a 
nagyobb foglalkoztatók felé irányult, ezért itt én úgy gondolom, 
felülreprezentált az, hogy a 20 százalékuk fogad tanulószerződéssel diákokat, 
az alapsokaságban azért ez egy komoly probléma, és iskolaigazgatókkal 
történt beszélgetések alapján az mondható, hogy vannak területek, ahol 
komolyan probléma, hogy nem találnak vállalkozót, aki belépne ebbe a 
rendszerbe, és tanulókat fogadna. De, mondom, a mi felmérésünk kapcsán 
ilyen szempontból viszonylag pozitív volt a kép, és azt is megerősíthetjük az 
adatokból, hogy akik viszont fogadnak tanulószerződéssel diákokat, azok évről 
évre egyre többet fogadnak, tehát ilyen értelemben itt pozitív a kép.  

Akik viszont nem fogadnak, azok miért nem? Legtöbben a 
kapacitáshiányt említették, hogy kicsi a vállalkozás mérete, nincs emberük 
arra, hogy a tanulóval foglalkozzon, felkészítse a vizsgára, tehát ez egy komoly 
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kapacitásprobléma, amely kapacitás főleg a kisebb vállalkozásoknál nincsen 
meg. De az információhiány is felmerül, hogy nem is nagyon tudnak erről a 
lehetőségről, vagy a bonyolult adminisztrációt, a rugalmatlanságot is 
említették mint visszatartó tényezőt. Ami mellette szól, az nyilvánvalóan az, 
hogy így a vállalkozónak alkalma van arra, hogy kiválassza a jövőre nézve a 
munkaerőt, tehát hogy aki beválik, azt ott tartsa később.  

Az interjúk alapján készült felmérés eredményeként született ez a 
swotanalízis, ami az agrárszakképzés erősségeit, gyengeségeit vizsgálja. Azt 
már említettem, hogy mi itt az FM-fenntartású agrárszakképző 
intézményekben voltunk, itt az, hogy megteremtődött ez az egységes szakmai 
irányítás, hogy a minisztérium fenntartása alá kerültek ezek az intézmények, 
mindenképpen egy pozitívum, és az is, hogy végül is a duális képzés 
keretfeltételei kialakultak. Voltak jelentős épületfejlesztések, az alapvető 
tárgyi eszközök is megvannak, tehát vannak erősségek, illetőleg a legtöbb 
iskola nagyon jó kapcsolatokat ápol vállalkozásokkal vagy külföldi 
társintézményekkel, de azért a problémák talán nagyobb számban 
jelentkeznek. Az egyik talán az, hogy nehezen követhető a sok jogszabályi 
változás, a képzési jegyzék folyamatos változása, az iskolaigazgatók és a 
tanárok szempontjából legalábbis ez jelent nehézséget. Szinte mindenhol 
előtérbe került, hogy nagyon gyenge képességűek az általános iskolából 
hozzájuk kerülő diákok, motiválatlanok, ilyen értelemben aztán a tanárok 
zöme is egyre inkább alulmotivált, és jelentős a pályaelhagyás. Azt pedig már 
említettem, hogy nagyon alacsony a hajlandóság a duális képzésben való 
részvételre a vállalkozások körében. De a tangazdaságok elavult gép- és 
eszközállományát is fel lehet sorolni, vagy azt, hogy a tananyag, az oktatási 
módszerek nem eléggé korszerűek, hanem elavultak. Ezek voltak a legfőbb 
problémák.  

Ennek folyományaként egy pár javaslatot, fejlesztési irányt is 
megfogalmaztunk, nem tudom, hogy ez érdekli-e a társaságot, vagy ugorjunk 
a következtetésekre. Ez az agrárszakképzést érinti, azért kérdezem, de 
szerintem akkor rátérnék a következtetésekre, ami az egész előadást érinti.  

Amint említettem, látszik, hogy ez a kkv-szektor, amely munkaerő-
bővítéssel tartós potenciállal rendelkezik, erősödőben van, és új 
tudástartalmakat és kompetenciákat igénylő technológiai modernizáció zajlik, 
ez kétségtelen. A munkaerőpiacon tartós a kereslet, hiányzik a megfelelő 
számú és képzettségű munkaerő, és az is jellemző, hogy jelentős a fluktuáció, 
aminek a hátterében nyilván más ágazatok elszívó hatása, az alacsony bérek és 
a munkakörülmények húzódnak meg.  

Azt is kijelenthetjük a felmérésünk alapján legalábbis, hogy 
tudatosodott a jelenlegi agrárvállalkozások vezetőiben, hogy milyen fontos a 
munkaerő fejlesztése, képzése, és hogy ez gyakorlatilag az utánpótlás-
nevelésben is egy fontos szempont.  

Az agrárszakképzésben azt találtuk, hogy viszonylag hatékony a 
kereslet és a kínálat közötti visszacsatolás, tehát azokban a szakmákban van a 
legtöbb tanuló, amelyek a leginkább keresettek, ezek a hiányszakmák, 
legalábbis a statisztikák alapján ezt állíthatjuk. Az viszont bizonyos, hogy 
korunkban a technológiai és társadalmi környezet kihívásai elég jelentős 
szerepet játszanak, és jelentős kihívások elé állítjuk az intézményrendszert.  

Végül mi várható rövid távon? Mindezekből az elemzésekből 
mondhatjuk, hogy valószínűleg a tanulószerződéses, tehát a duális 
szakképzési rendszer bővülése várható, a felnőttoktatás kiterjedése szintén 



 12

előre prognosztizálható. Várható, hogy növekedni fognak a munkabérek a 
mezőgazdaságban, és az élőmunka-kiváltó technológiák fejlődése és előtérbe 
kerülése is várható. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Most megnyitom a 

lehetőséget arra, hogy ha valakinek kérdése vagy észrevétele van, azt 
elmondja, és nemcsak az asztalnál ülőkre gondolok, hanem azokra is, akik 
esetleg oldalt vagy a szélen ülnek. A kérésem az, hogy a nevet és a képviselt 
intézmény nevét is legyenek szívesek a jegyzőkönyv számára hangosan 
bemondani. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

BÁLINT PÁL ANDRÁS (Valentin Kft.): Bálint Pál, a Valentin-TÉSZ 
elnöke vagyok. Az előadásból feltűnt számomra – a foglalkoztatottság egy 
nagyon izgalmas kérdés –, és anélkül, hogy én cáfolnám az előadót, amikor azt 
állítja, hogy a foglalkoztatottság nő a mezőgazdaságban, mi ezt nem érezzük, 
énszerintem az ágazat fehéredik, tehát most már kénytelenek, belátják a 
gazdák, hogy be kell jelenteni a dolgozókat. Tehát nem vagyunk többen, 
lényegesen kevesebben vagyunk, de fehéredik a gazdaság. Ez örömteli dolog, 
ha ezzel elértünk egy célt, és meg tudtuk győzni a termelőket, akkor ez egy 
nemes dolog.  

A közmunkások foglalkoztatása egy másik óriási probléma, mert 
amikor a jelentkező munkaerőnek kijelentjük, hogy saját igazolvánnyal, saját 
taj-kártyával, saját lakcímkártyával jöhet csak dolgozni, akkor rögtön feltartja 
a kezét, és már nem tud jönni, mert ő igazából közmunkás; onnan el tud lógni, 
és jönne dolgozni, de a felelős én vagyok. 

A másik nagy probléma a közmunkásokat vállalkozásban foglalkoztató 
emberek. Megkapják a vállalkozói engedélyt, betoborozzák az embereket, és a 
végén kiderül, hogy ő velem köt ugyan szerződést, de a dolgozókat nem jelenti 
be, és nem fizeti ki, a felét ellopja azoknak a munkabéreknek, amit tőlünk 
kialkudott. Ma már én csak úgy állok szóba ilyen munkát vállalóval, ha 
hozzájárul ahhoz, hogy én jelentsem be az őáltala hozott létszámot, mert 
akkor biztos vagyok benne, hogy be van fizetve az 500 forint, és nem én 
kockáztatok. Ugyanis az illető meg fogja úszni, holnapután egy másiknak a 
nevén fog ugyanilyen toborzást végezni, valahogy ki fog bújni a felelősség alól, 
valamilyen okból meg fogja tudni oldani. Egy vállalkozás vagy egy 
magánember viszont nem tud kibújni, tehát a foglalkoztató, mert az ő 
területén kapták el, és ott történt a munkaerőcsalás. Van olyan nagy 
vállalkozás Szabolcs megyében, ahol érvényes szerződés volt a vállalkozó és a 
foglalkoztató között, minden tiszta volt, csak éppen az áfakifizetést addig 
felfüggesztették, amíg ki nem derült, hogy ki követte el a csalást. Na most, egy 
ekkora cégnél, amelyről most szó van, a havi áfa összege több tíz- vagy esetleg 
százmillió forint, de az egész cégcsoportnak az áfáját függesztették fel. A végén 
kiderült, hogy helyesen jártak el, de ennek ellenére ez őket akkor 
megakasztotta.  

A kereset alacsony vagy nem. Ez munka kérdése, hogy milyen munkát 
végzett a dolgozó. Ugyanis nálam, a saját magáncégemnél évek óta 
teljesítménybérben szedjük az almát, ott aztán megtalálhatók olyan dolgozók 
– és ezt hivatalosan igazolni tudom –, akik 12 ezer forintot kerestek ezen az 
ősszel naponta, 12 ezer forintot, nem egy személy, hanem a brigádja. Igaz, volt 
olyan is, aki 4 ezer forintnál többet nem tudott keresni, mert az későn kezdett, 
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cigarettával, kávéval kezdi a napot, óránként megáll pihenni, mert nagyon 
elfáradt, s a többi, tehát az ilyen intézményesített vagy kitalált lógásokkal nem 
lehet nálunk nagy pénzt keresni. Ha tisztességesen dolgozik valaki, meg tudja 
keresni.  

Az, hogy a gépesítést megpróbáljuk megoldani, az igaz, megoldjuk, 
mert kényszerhelyzetben vagyunk, mégpedig amiatt, hogy az étkezési alma 
szedését igazából gépesíteni nem lehet, hiába vannak ezek az úgynevezett 
szedőkombájnok, úgy mondjuk, ilyen futószalagosak, nekem is van belőle 
négy darab, de nem tudom alkalmazni, nem tudom használni, a hálónyitásra, 
-zárásra tudom használni, ugyanis ha azzal szedem az almát, 10 százalékkal nő 
a teljesítmény, de az alma bennmarad a fasorban, annak a kiszállítása egy 
külön feladat, egy távrendszeres, jégkáros ültetvényben nem lehet kikerülni a 
tartályládát, ott vagy végigmegy a soron, vagy megáll, nem lehet előtte lerakni 
az üres ládát, s a többi, technológiailag ez nekem nem megoldható. Ezért én 
annyit tudtam tenni, hogy a hullóalma-felszedést már nem kézimunkaerővel 
végzem, ehhez vásároltam gépet. Nagyon jó dolog, több almát hagy ott a szedő 
a fűben, mint amennyit ez a kis felszedő valami a tyúkhúrból, ami idő közben, 
a szüret alatt feljön, mert nem vegyszerezhetek az almaszedés idején. Tehát 
egy nagyon jó kis gép, jó találmány, tudom ajánlani, de azzal vége is a sornak, 
tehát igazából a szedést nem tudom jobban gépesíteni.  

Mindenképp azt javasolnám tehát, hogy ha a közmunkaprogramon 
lehet még módosítani, és kell is rajta módosítani, hogy ne tudjanak kibúvókat 
találni a munkavállalók azzal, hogy ők megelégszenek a kevesebb pénzzel, 
csak ne kelljen csinálni érte semmit. Én azt mondom, hogy ez mindenképp a 
közpénz elherdálása, tehát ezt a kiskaput be kell zárni. Amúgy is csökkenő 
létszám mellett ki kell használni a munkaerőt, amely a megyében vagy a 
megyékben van. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
RÁCZ IMRE (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara): Köszönöm szépen. 

Rácz Imre vagyok, én is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jöttem, és a 
jelenlévők ebben a fordulóban, ezeknek az ügyeknek a megoldásánál 
mindenki találkozott a nevemmel, ugyanis én 2014 óta folyamatosan 
mondom, én voltam talán az első, aki felvetettem ugyanígy ezeket a 
problémákat, csak még sokkal lájtosabban, és akkor még ennek a felvetéséért 
úgymond el kellett számolni, hogy hogy merem én azt szóba hozni, hogy ez a 
közfoglalkoztatás majd előbb-utóbb ilyen szintet fog elérni, hogy káros 
hatással lesz a vállalkozásokra. Hál’ istennek sok embernek a füléhez eljutott, 
és mindenki, úgy veszem észre, meg akarja oldani ezt a problémát. Vannak 
még közöttünk eltérések, hogy mi hogy látjuk ott, akik megszenvedjük ezeket.  

Pali bácsit már nem akarom ismételni, úgy gondolom, hogy amit ő 
elmondott, nem ismételném meg, de az Agrárgazdasági Kamara most október 
30-áig nagyjából… sok helyen komolyan vették, és én nagyon remélem, hogy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében komolyan vették a többi megyéhez képest, 
hogy október 30-áig felmérjük azokat az igényeket, hogy milyen létszámra 
lenne szükség, és remélem, ez most majd adatokkal alátámasztja, hogy igenis 
azokban az időszakokban, amikor a kertészet fel tudná venni ezt a munkaerőt, 
akkor akár még szüneteltetni is kellene a közfoglalkoztatást. Remélem, hogy a 
megyében közelítünk majd e felé a megoldás felé, mert én úgy gondolom, 
hogy csökkent valamivel az alma, de korszerűbb gyümölcsöt termelünk, 
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ugyanannyi ember kell annak a leszedésére, mint tíz évvel ezelőtt kellett, vagy 
hússzal, amikor a téeszidőszak volt, csak valóban most fehéredik a gazdaság, 
az 500 forintért már senki nem kockáztat, bejelenti, és ez úgy tűnik, mintha 
növekedne a létszám. Nem növekedik ez a létszám, ez ugyanennyi volt, csak 
sokan kibújtak a fizetési kötelezettség alól, és örülök annak, hogy sikerült 
ennek az 500 forintnak a teljesítményoldalát is feljebb emelni 
nyolcezervalamennyire, mert valóban úgy van, hogy már nem 5 ezer forintért 
szedik az almát sehol, és ez megtévesztő lehet, hogy a mezőgazdaságban ezért 
a fizikai munkáért keveset fizetnek, kihasználjuk a munkaerőt. Nem 
használjuk ki, nálunk is 9 ezer forint felett dolgoznak, akik pénzt akarnak 
keresni, meg vannak, akik a négyet sem érdemlik meg, de azoknak is adunk 
valamilyen munkát, én úgy gondolom.  

Csináltunk egy felmérést, hogy a mi megyénkben 303 mezőgazdasági és 
élelmiszeripari vállalkozás jelentette be az előbb említett október 30-áig, ez 
263 273 úgynevezett embernapra, ami 1097 fő állandó, egész éves 
foglalkoztatását jelentheti csak ennek a háromszáz valakinek, akit végül is rá 
tudtunk már erőltetni, hogy menjél már el, mondd el, hogy fogsz 
foglalkoztatni, nem jár semmi kötelezettséggel, mert, ugye, mi ilyenek 
vagyunk az első mozdulásra, hogy jaj, ha megtudják, hogy nálam két ember be 
van jelentve, akkor mi lesz. Énszerintem ez a szám, csak amit a falugazdász 
mért fel, ezen kívül akik önként jelentették a munkaügyi központ felé, illetve a 
szaktanácsadókon keresztül, az ennek a többszöröse is lehet, de legalább már 
elindultunk abba az irányba, hogy tudjuk bizonyítani, hogy ezek az emberek 
igenis ott dolgoznak a mezőgazdaságban, csak még sok az az útvesztő, ahol 
lehet lavírozgatni. Mi nem ezeket szeretnénk, hanem azt, ha mindenki beállna 
a sorba, mindenki dolgozna, és munkát adnánk neki, és olyan bért, amit meg 
is érdemel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor először is megköszönöm a tájékoztatót. Én nagy 
élvezettel hallgattam azt, illetve az írásos anyagot is, amit megkaptam külön ki 
is egészítve. Nekem hasonló reakcióm van abban a kérdéskörben, hogy a 
gazdaság fehéredik-e vagy nem. Biztos vagyok benne, hogy igen, és ez helyes 
is, ezt azért mondjuk meg őszintén! Igazából talán én inkább azt a kérdést 
vetném fel, hogy az öregedés, az elöregedés vagy a kiöregedés kérdését én 
legalább annyira veszélyesnek tartom az agráriumban, és ez most nem csak a 
kertészetre vonatkozik, és ezt, ha én jól értelmeztem, az önök anyaga is 
alátámasztja, ami, azt gondolom, egy következő történet lesz.  

Volt egy másik összehasonlítás is, hogy a felsőfokú végzettségűek elég 
nagy számban végeznek a mai agrár-felsőoktatási intézményekben, viszont 
nagyon kevesen jönnek vissza az ágazatba, és ebben van egy más jellegű 
probléma is, az, hogy a felsőfokú képzésben – és nem akarok itt sem a 
zöldekkel, se senkivel vitázni, de – számtalan ilyen környezetvédő és 
különböző címek vannak, amit elvégeznek a fiatalok, amivel, azt 
mondhatnám, hogy majdnem lehetetlen elhelyezkedni a szakmán belül.  

Megjegyzésképpen mondom, hogy a gyakorlati helyeknek, a 
tangazdaságoknak vagy a tanüzemeknek eleve milyen műszaki háttere van, 
milyen fejlettségű, illetve hogy van-e. Elnézést, most egy picit én is 
személyesre fogom – mivel már két hozzászóló is inkább egy picit személyesre 
fogta –, én éppen ma délelőtt a Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság 
igazgatósági ülésen vettem részt, és ott is a helyi iskolát átvette a tangazdaság, 
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és annak a jövőjével kapcsolatos elképzelésről hallgattuk meg az iskola 
igazgatóját és a tankerületi igazgatót. Tehát ott is ugyanez van, hogy az 
alapfokú képzést hogy tudjuk a fiatalok számára úgymond elfogadhatóvá, 
illetve kecsegtetővé tenni – elnézést a kifejezésért –, hogy az ágazatba jöjjenek 
majd be. Ez egy óriási feladat, és eleve már itt kezdődik a probléma.  

A másik pedig az – ezt csak megjegyzésképpen mondom, térséget nem 
említve –, hogy azért kialakult egy olyan vélemény, nem megsértve ezzel a 
pedagógustársadalmat, habár ezt elkerülhetetlennek tartom ebben a 
pillanatban azzal, amit mondani fogok, hogy gyakorlatilag a 
pedagógustársadalom egy jelentős részének, amely ezekben a szakoktatási 
intézményekben van, nincs megfelelő szakmai felkészültsége, és az új kor 
kihívásainak megfelelő számítástechnika, informatika területén sincs meg a 
megfelelő szakember, aki képezze a fiatalokat. Ezt a kérdést, én úgy 
gondolom, körbe kell járni. Biztos vagyok benne, hogy a kő bele lett ezzel a 
mondattal dobva a mélyvízbe, főleg ilyen közönség előtt, de meggyőződésem, 
hogy ezen a területen komoly változtatásra van szükség a magyar 
oktatáspolitikában, a szakemberek vonatkozásában, főleg azért, hogy nekünk, 
akik a mezőgazdaságban dolgozunk, vagy akik azt szeretnénk, hogy ez az 
ágazat fejlődjön, ebben az első lépés az alapfokú oktatás, és onnan tovább, 
hogy milyen a felkészülés, milyen lehetőséget kap az a fiatal akár ösztöndíjak 
vonatkozásában, akár egyéb juttatás vonatkozásában, hogy milyen életpályát 
– ha szabad átfordítani más szakmákra – tudunk neki ajánlani. Azt hiszem, ez 
a legfontosabb vagy az egyik fontos kérdés, hogy majd aztán a 
munkaerőpiacon, amit önök is tudnak biztosítani, hogyan fogják megtalálni a 
helyüket és a számításukat.  

Én azt hiszem, hogy ezt a kérdést most itt…, nem mondom, hogy 
lezárjuk, inkább azt mondom, hogy már belekezdtem a másik kérdéskörbe, 
csak azért, mert ez akár önmagában egy téma lehetett volna az egész mai 
bizottsági ülésre, de gondolatébresztésnek ezek az információk, amelyeket a 
kutatási eredményekből kaptunk, úgy gondolom, nagyon sokunknak nem 
biztos, hogy a tudományos alapokon megfogalmazott érzéseit és tapasztalatát 
támasztja alá. Úgyhogy ezt köszönjük szépen.  

Tájékoztató a kertészeti ágazat jelenlegi helyzetéről 

Akkor rátérnénk a második témakörre, dr. Mártonffy Bélát kérem, hogy 
tájékoztasson minket a kertészeti ágazat helyzetéről.  

Dr. Mártonffy Béla tájékoztatója 

DR. MÁRTONFFY BÉLA osztályvezető (Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Országos Kertészeti Osztálya): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez 
egy olyan téma lenne, amivel napokat lehetne itt eltölteni. Mindenkit 
megnyugtatok, hogy nem akarok semmiféle elemzésekbe bocsátkozni, mert ha 
jól tudom, akkor a FarmerExpón is volt egy ilyen blokk ebben a témában, 
aztán az évzárón is hallottunk egy csomó elemzést az ágazat helyzetéről. Én 
röviden összefoglalnám azt, hogy a kertészeti ágazat – mondjuk így – 
makrogazdasági szinten most hogy néz szembe ezzel a bizonyos kérdéssel, ami 
a munkaerőt illeti.  

Ha jók a számok, vagy legalábbis nagyjából eltaláljuk, mert mindig el 
lehet ezen vitatkozni, a mezőgazdaság 2500 milliárdos, akörüli értékéből 
körülbelül 400 milliárdot képvisel a kertészet. Ennek a kétharmada a zöldség-
gyümölcs ágazatból, a többi pedig a dísznövény-, a gyógynövény- és a 



 16

szőlőtermelésből adódik – itt a szőlőtermelőkre gondolok, és nem a 
borászokra, a termelésre, ezt a Balázsnak mondom, mert ő majd kijavít, ha 
esetleg nem így lenne. Ez a 400 milliárd 16 százalékot jelent, ez évek óta 
ennyi, majdnem azt kell mondjam, hogy a rendszerváltoztatás óta volt egy 
visszaesés, és aztán egy növekvő időszak, körülbelül a 2006-2007-2008-2010-
es évektől körülbelül ezek a számok regisztrálhatók. Ez azt jelenti, hogy az 
ágazat kibocsátása – mindegy, hogy mennyiségről vagy értékről beszélek – 
körülbelül sztenderdizálódott. Úgy szoktam megfogalmazni kissé cinikusan – 
ebben a körben talán lehet így mondani –, hogy beárazott minket az európai 
vagy a nemzetközi gazdaság. Ez a beárazás egy negatív jelző ebben az esetben, 
mert emögött azt látjuk, hogy minden ágazatban, ha megnézzük, a technikai 
és a technológiai elmaradottságunkat regisztráltuk az ehhez tartozó kutatási 
és oktatási részekkel együtt is. Nem akarok ebbe bővebben belemenni, 
amennyit én tudok erről a kérdésről, mindannyian tárgyaltuk és tudjuk, hogy 
ez így van. Ez az egyik oka ennek a kérdésnek.  

A másik oldala viszont az ökológiai és ökonómiai lehetőségek, és itt az 
elhelyezkedést tartom én nagyon fontosnak Magyarország szempontjából. 
Most megint azt mondom, hogy mindannyian tudjuk, hogy jó helyen fekszik 
az ország, ez sokszor történelmileg és gazdaságilag jó és rossz lehetőséget is 
jelent, de hogyha ezen a területen komoly kertészeti fejlesztést lehet valahol 
végezni Közép-Európában – a „kelet”-et le szoktam róla hagyni –, akkor az 
Magyarország az adottságaival és minden egyébbel. Az elmúlt időszakban, úgy 
gondolom, tettünk azért, hogy minket beárazzon a világ, és ehhez még 
hozzájárul az a kérdés is, hogy elég magas áfával dolgozunk, hogy az 
öntözésünk, ami a kertészetben nagyon kéne, nincsen meg, és az adózási 
rendszerünk sem olyan igazán baráti, amivel úgy meg tudtunk volna ugrani. 
Most a napokban, a jövő héten lesz a FruitVebnek egy tanácskozása a 
szabolcsi alma ügyéről, ami egy régiónak a kérdése, hogy azzal hogyan 
menjünk tovább, és ennek nagyon örülök, mert már így kell feltenni majd a 
kérdéseket, hogy egyáltalán előre jussunk, és ehhez programokat kell csinálni, 
de ez mind hozzájárul ahhoz, hogy be vagyunk árazva – szép magyarsággal.  

Úgy gondolom, hogy a Vidékfejlesztési Program, amit elindított a 
kormány, és ahol a meghirdetett programokban pontosan látszik, hogy hol 
van a kutya elásva, a felüljegyzett területek mutatják azt, hogy az 
árukikészítésünk és –tárolásunk és az ehhez kapcsolódó terület nincs 
megoldva, ehhez még hozzájárul, hogy a termelői szervezeteknél a korábban 
adott lehetőség a vidékfejlesztés kapcsán most nincs meg, a másik pedig a 
technikai és technológiai háttér, itt főleg a fejlett termelésre gondolok, ami túl 
lett árazva, és úgy gondolom, hogy ez megint mutatja, hogy ezen a területen is 
nagyon kéne hogy fejlődjünk.  

Ha mindezt összegzem, és mindezt megnézem, most fognak megjelenni 
ezek a pályázatok, most kell megvalósítani ezeket. Rácz úr, aki a Kert-Ész 
Klubot vezeti, ahol minden hónapban nagyon markánsan azok a kertészek, 
akik komoly fejlesztéseket akarnak véghezvinni, megjelennek, és az igényeiket 
és az elképzeléseiket leteszik az asztalra, ez mind az ellen van, de mondhatom 
a gyümölcstermelésnél az újratelepítési szándékot is a régi és az új 
ültetvényeknél, de sok minden másba is bele lehetne menni. Ez azt jelenti, 
hogy mindez megvalósul, mindezt elbírjuk, a kormányzati szabályozás is segíti 
ezt mondjuk, esetleg a tőke és a pénzügyi háttér is megteremtődik. Én nagyon 
emlékszem, két évvel ezelőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
kertészetiosztály-ülésen Bálint Pál azt mondta – ezt akkor megjegyeztem, 



 17

plagizálok –, hogy ha ezt a munkaerődolgot nem oldjuk meg, nincs kertészeti 
fejlesztés, be vagyunk árazva. Én úgy gondolom, hogy ez az albizottsági ülés 
pontosan ezt a témát kellene hogy felvesse.  

Én idáig akartam most eljutni a témában, de azért hozzátenném, amibe 
Rácz úr belekezdett az előbb, hogy a kamara nagyon komolyan foglalkozik 
ezzel a kérdéssel, ez kifejezetten köztestületi kérdés. Itt már a 
közfoglalkoztatás kérdésében vagy a bejelentkezés, a kártyás bejelentkezés 
kérdésében mind a termelői, mind az ágazati szférától jöttek javaslatok, vagy a 
Farkas Ervin által javasolt egyszerűsített összegnek az emelése, ami már 
megtörtént, az más kérdés, hogy az előkészítés után a kamarának az elnöke 
mint egyéni indítványt vitte be, de ez már a múlt. Én úgy gondolom, hogy 
ezeket a lépéseket más területen is meg kell tegyük, hogy a Bálint Palinak ne 
legyen igaza, hogy nem tudunk fejlődni, hogyha nem oldjuk meg a 
munkaerőkérdést. Köszönöm, ennyit akartam hozzátenni. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom ennek a témakörnek a vitáját 
vagy az egyeztetését, tessék! (Jelzésre:) Ledó Ferenc! 

 
LEDÓ FERENC elnök (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács és Szakmaközi Szervezet), elnök (Délalföldi Kertészek 
Szövetkezete): Ledó Ferenc vagyok, a FruitVeb elnöke, valamint a szentesi 
Délkertésznek az elnöke is. Ezzel a témával összességében nagyon régóta 
foglalkozunk. 2015-ben kért fel bennünket a FAO, hogy készítsünk egy 
tanulmányt a zöldség-gyümölcs ágazatról, kimondottan a munkaerőkérdésről. 
Na most, ez sok mindent összehozott. Akkor a zöldséges részt jómagam 
vállaltam be, a gyümölcsös részt Apáti Feri barátom és kollégám dolgozta ki. 
Ebből azóta nagyon sok tanulmány készült, és elsősorban gazdaságossági 
szempontból közelítettük meg a kérdést, tehát nem érzelmi alapon, hanem 
gazdasági alapon. Most ez sok embernél pozitív és negatív irányba 
mindenképpen kihatott, azért ezt el kell mondani, és óhatatlanul 
foglalkoztunk a munkaerőkérdésekkel is, tehát nem véletlen, hogy nekünk 
központi rendezvényünk akár a FruitVebnél, de ahogy Béla említette a 
debreceni FarmerExpót, ott egy egynapos tanácskozást fordítottunk erre, hogy 
hogyan tudjuk megoldani a kertészeti ágazatnak a munkaerőkérdését, milyen 
lehetőségek vannak.  

Én úgy gondolom, hogy nagyon sok igazság volt abban, amit Bálint és 
Imre elmondott itt, de ezt az egyik napról a másikra nem lehet megoldani. 
Sziszifuszi munkával lehet ezt felépíteni, úgy gondolom, vannak tartalékok. 
Sajnos a közvélemény is elhitte azt, hogy a kertészeti ágazatban a 
gyümölcsszedéshez vagy bizonyos ápolási munkához minden munkaerő jó, 
tehát nemcsak mennyiségi, hanem nagyon komoly minőségi problémák is 
vannak, amiről őszintén kell beszélni, mert most azt mondom – és én a 
szentesi dolgokat mondom, ezt Sanyi is alá tudja támasztani –, hogy azért ha 
Szentes környékén valaki márciustól októberig nem talál annyi munkát, hogy 
akár éjjel-nappal is dolgozzon, az nem is akar dolgozni, vagy képtelen rá, de 
úgy gondolom, hogy ez más körzetekben is így van. Én nem azt mondom, 
vannak még fehér foltok az országban, ahol kellene, de azért meglepett az a 
térkép, amit kivetítettek, hogy Budapest környékén és Szabolcs-Szatmár 
megyében a legtöbb a közfoglalkoztatás, ahol minden vállalkozás arra 
törekszik, hogy lehetőleg amikor virrad a természet, onnantól kezdve 
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szeptember végéig, október végéig le tudja fedni ezt a munkaerőt, de valami 
oknál fogva ezt nem tudja megtenni, és tényleg azt mondom, hogy ez már nem 
pénz kérdése. Ugyanakkor mindent nem lehet megoldani az informatikával, a 
gépesítéssel, nagyon komoly befektetéseket igényelnek, tehát nagyon korszerű 
technológia szükséges. Ehhez kell az adózási rendszer, ehhez kell az öntözés, a 
másik technológia, hogy a fajlagos költséget úgy tudjuk fokozni vagy 
kialakítani, hogy utána gazdaságos legyen a termelés. Mert hiába veszek meg 
egy csodagépet, ha adott esetben a régi technológiával vagy azokkal a 
terméseredményekkel akarok dolgozni. Tehát nagyon sok összetevője van.  

Amit a Béla elmondott, abból sok mindennel egyetértek. Nem a Nyugat 
vagy Európa árazott be bennünket, magunkat áraztuk be, és azért ez egy óriási 
különbség (Mártonffy Béla: Így is lehet nevezni!), én úgy gondolom, azzal, 
hogy az elmúlt 20-30 évben a technológiai fejlődésben nem tudtunk 
érdemben előrelépni. Apáti Ferinek van egy nagyon jó mondása: piac van, 
hisz az európai piac 1 százalékát biztosítjuk zöldség-gyümölcsben, tehát 
99 százalékot másoktól el tudnánk venni, az a kérdés, hogy ki tudja 
gazdaságosan előállítani, és kitől veszik meg. A lehetőségek tehát megvannak. 
És még azt szeretném hozzátenni, hogy egy-két kultúra kivételével 
Magyarországon is megvan az a csúcstechnológia, vannak olyan üzemek, ahol 
tudjuk, hogy meg lehetne olyan szinten csinálni, hogy bármelyik európai 
országban versenyképesek tudnánk lenni. Ehhez nagyon sok témát meg kell 
oldani, és ebben a Bélával teljesen egyetértek.  

Egyrészt a fehéredés elindult, de a másik oldalról azt mondom, hogy 
amíg az adórendszerhez nem nyúlnak hozzá, és azt azért tudni kell, hogy a 
zöldség-gyümölcs ágazatban – én elsősorban arról beszélek –, ahol a legtöbb 
kultúra, amely főleg kézimunka-igényes, ott gyakorlatilag létkérdés az egész 
adózási rendszer átalakítása, mert sokszor a beruházást gátolja az, hogy ezzel 
az adórendszerrel, beszéljünk őszintén, szét kell írni, nem tud hitelt felvenni, 
tehát minden ellene szól, nem tud fejleszteni, nem tudja úgy a munkaerőt 
alkalmazni. Én a saját termelőimnek is sokszor elmondtam Szentesen, és 
akkor is megjósoltam, hogy öt év múlva azok a bérek, amelyeket most 
kifizetünk, meg fognak duplázódni, és ez a folyamat szépen elindult, és azt 
azért látni kell, hogy ha be tud menni bárki egy klimatizált helyre dolgozni, és 
más ágazatokban is van helye, miért jönne ki a földre 30 vagy 40 fokos 
melegben hajlongani meg dolgozni? Ez egy másik jellegű dolog. Tehát amire 
most azt mondom, hogy ilyen tűzoltó jelleggel át lehetne gondolni, hogy 
egyrészt a nyugdíjasokat hogy lehetne jobban bevonni, ebben van, úgy érzem, 
most még egy kis tartalék, a másik oldalon pedig ott van, hogy a diákokat 
sokkal jobban bele kellene vonni, a 16 év feletti diákokat, és erre is vannak 
nagyon jó tapasztalatok a kertészeten belül, és ha ezt megoldjuk, akkor át 
tudunk menni. Szoktam mondani, hogy a szaporodás olyan gyorsan nem 
megy, hogy most egyik napról a másikra megoldjuk ezt, ezek a tartalékok 
kellenek, de ahhoz, hogy a fejlődés meginduljon… És sajnos el kell azt 
felejteni, hogy egy pályázatot úgy írjunk ki, hogy létszámbővítéshez kötjük a 
pályázat megvalósítását, mert mindenki arra törekszik, hogy hogyan tudná 
kisebb létszámmal megoldani. Ez viszont azt követeli az oktatástól, hogy 
sokkal jobban képzett szakemberekre van szükség, mert egy 60-70 millió 
forintos gépre egy alkalmi munkást nem lehet felültetni, tehát erről azért 
őszintén kell beszélni. Én tehát úgy gondolom, hogy az elindult duális képzés, 
a saját cégeknél is – én, hogy úgy mondjam, mindig ilyen vállalkozó szellemű 
voltam – pár személyt direkt bevállaltunk, hogy mi ennek a jelentősége, hogy 
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tudjuk csinálni, és borzasztó pozitívak a tapasztalatok. Na most, abban közel 
sem vagyok biztos, hogy én ott kitanítom, mindenre megtanítom, és majd egy 
multicég nem fogja tőlem elcsábítani, mert adott esetben akkor százezer 
forinttal vagy akármennyivel többet tud ígérni, de ez egy más kérdés. Azt 
azonban látom, hogy ebben egy óriási lehetőség van, hogy ezt ki tudjuk 
használni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, biztos van még 

gondolat. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
DR. DOMJÁN ERIKA ERZSÉBET ügyvezető (FruitVeb Magyar 

Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): Dr. Domján Erika 
vagyok, és most nem mint a FruitVeb képviselője, hanem mint tanár szeretnék 
szólni… 

 
ELNÖK: Akkor rossz helyen szóltam! (Derültség.)  
 
DR. DOMJÁN ERIKA ügyvezető (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): Nem, abszolút jó helyen! Az a 
helyzet, hogy bár nem kertészeti vonalon, de a szakképzésben is tanítok, és azt 
látom, hogy teljesen korszerűtlen, évtizedekkel ezelőtti tudásanyaggal 
támadjuk meg azokat a fiatalokat, akik már mindent a mobiltelefonjukon 
követnek, és ilyen módon egyszerűen nem lehet tanítani. Viszont azt is látom, 
hogy az iskoláknak nincsenek eszközeik, meg nincsen pénzük. Na most, 
hogyha egy kicsivel feljebb megyek, és a saját anyaintézményemet megnézem, 
a Kertészeti Egyetemet, akkor viszont azt látom, hogy teljesen és súlyosan le 
van pusztulva a felsőoktatás, konkrétan van olyan tanszék, ahol egy darab 
házaspár adja az oktatási gárdát, illetve ott is ugyanez a probléma, hogy a 
gyakorlatorientáltságot még ha akarnák sem tudnák biztosítani. Tehát az, 
hogy a Villányi útról mondjuk kisétáljanak, és öt perc alatt teleportálják 
magukat a soroksári kísérleti térbe, azt el nem tudom képzelni.  

Úgy tudom, hogy a gödöllői egyetem is hasonlóan rossz helyzetben van. 
Amíg ott még volt kertészképzés, ott legalább volt egy kísérleti terük, de egy 
nagyon okos döntés kapcsán a kertészképzés nem indítható a Szent István 
Egyetemen Gödöllőn, hanem az csak a Villányi úton, így két csapást sikerült 
egyetlenegy intézkedéssel elintézni, mert a környezetmérnöki képzés, ami 
jobban ment a Villányi úton, az most már rosszabbul megy Gödöllőn, a 
kertészképzés pedig, ami jól ment Gödöllőn, az most már rosszul megy a 
Villányi úton, tehát gyakorlatilag sem az eszköz-, sem az emberi, sem pedig 
más kritériumoknak nem felelünk meg jelen pillanatban a kertész-
felsőoktatásban. Persze Debrecenben meg Keszthelyen is van képzés, de ha 
tőlünk azt kéri bármelyik termelő, hogy ajánljunk kertészmérnököt, akkor 
konkrétan nem tudunk olyan fiatalt ajánlani jó szívvel, akit el tudna 
helyezkedni. Nekem Kecskeméten is dolgozik évfolyamtársam, tavaly volt egy 
olyan felkérés egy helyről, hogy szeretnének egy kertész házaspárt, és sem a 
kecskeméti főiskola, sem a gödöllői egyetem, se a Kertészeti Egyetem nem 
tudott ajánlani olyan fiatal, pályakezdő házaspárt, akiket jó szívvel ajánlott 
volna.  

Ezen nagyon-nagyon el kellene gondolkodni, és az a helyzet, hogy 
nemcsak gondolkodni kellene, hanem tenni kellene valamit nagyon-nagyon 
gyorsan, mert az idő egyszerűen nem nekünk dolgozik. Hogyha megnézzük a 
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tanári kar átlagéletkorát, akkor azt látjuk, hogy bizony nemcsak a gazdák 
esetében, hanem a tanárok esetében is az a helyzet, hogy bizonyos ötven 
pluszos erősen a tanári kar majdnem minden képzőhelyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megijedtem egy pillanatra (Derültség.), 

mondom, hogy rosszkor, rossz helyen szóltam, de akkor ezt a gondolatot 
kiegészíteném azzal a megint személyes történettel, hogy körülbelül húsz 
nappal ezelőtt a Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság a hat felsőoktatási 
intézménnyel, egyetemmel aláírt egy együttműködési szerződést a 
javaslatomra, amely arról szól, hogy gyakorlati képzőhelyként és 
bemutatóhelyként vagy netalántán szakmai anyagok, államvizsga-dolgozatok 
elkészítésére vagy tudományos munkára is alkalmat adjunk. Csak az a baj, 
hogy kevés ilyen hely van az országban, vagy azt is mondhatnám most már, 
egy kicsit hazabeszélve, hogy nemhogy kevés, hanem egy van ilyen az 
országban, de én azt hiszem, hogy ennek kell a tendenciának lennie, hogy el 
kell indulni ezen a pályán, aztán remélhetőleg a Földművelésügyi 
Minisztérium is megfelelő módon fog erre majd reagálni, mert igazából a 
szakképzés, az ilyen irányú szakképzés az ő feladata. Én ezt kimondottan egy 
kicsit ilyen partizánakcióként kezdeményeztem Mezőhegyes vonatkozásában, 
de úgy látom, hogy sikerülni fog, és ezzel inkább példát szeretnék, vagy így 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezt az utat kellene követni nagyon 
sok intézménynek, akár egyetemnek, akár vállalkozásnak, mert itt a 
legnagyobb kérdés az, hogy a vállalkozások, egy egy-két fős vállalkozás biztos 
hogy nem vállal be ilyet, eleve fizikailag úgy, ahogy a felmérésből is adódott, 
nem tud bevállalni ilyen feladatokat, de egy nagyobbá nőtt társas 
vállalkozásnál, én úgy gondolom, már van annyi szakmai – hogy mondjam? – 
imázs, rutin és egy kicsit a szakma iránti elkötelezettség, hogy nem minden 
esetben a vagyon és a haszonszerzés a legfontosabb, ott egy kicsit már, 
remélem, túl tudnak nőni ezen a gondolatvilágon, és ott azért, én bízom 
benne, elindulhat egy ilyen gondolkodás vagy hozzáállás, hogy talán áldozunk 
valamit a közért, nem is magunkért, hanem a következők nemzedéknek, ezek 
nagy szavaknak hangoznak, de őszintén mondom, mert ezeket a területeket 
majd valakinek utánunk is művelnie kell, ugyanúgy kertészkedni kell, 
gyümölcsöt kell termelni, csak ezt most úgy valahogy nem akarjuk nagyon 
tudomásul venni.  

Béla, parancsolj! 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA osztályvezető (Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Országos Kertészeti Osztálya): Köszönöm szépen a szót. Elnézést, 
hogy még egyszer szót kértem. Meg szeretném fogalmazni azt, ami a 
kollégákkal való beszélgetés közben mindig előjön – ez nem mostani téma. 
Hunyadi István kollégám, aki a kamaránál az egyik szakértő ezen a területen, 
elég sok ilyen dolgot állított össze – és most kicsit plagizálok, rá hivatkozok. 
Miről van szó? Itt arról van szó, hogy nekünk vannak a kertészeten belül 
kézimunka-igényes munkacsúcsaink, ezekre az időszakokra nekünk ember 
kell, és most fogyóban vannak ezek az emberek. Különböző módon próbálják 
megoldani ezt ma a kertészek, a gazdálkodók, van, aki megbíz valakit, és ő 
szervezi neki a munkaerőt, van, aki önmaga szervezi ezt, van, aki már „hotelt” 
épít már, és különböző szolgáltatásokat köt mellé, hogy itt Roszik Tamásra is 
utaljak, már bocsánat, hogy kibeszélem, aki azt mondta nekem a napokban: 
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most már az a baj, hogy mi gazdálkodók, akik jó viszonyban vagyunk, egymás 
elől kapkodjuk el a munkaerőt.  

Itt egy nagyon-nagyon rossz és szerencsétlen tendenciának vagyunk a 
tanúi. Nekünk az első körben, úgy gondolom, ezt kell megoldanunk. A 
legfontosabb kérdés az, hogy a közmunkából, amit egyébként most már a 
kormány is és, látjuk, a politika is felvett, hogyan tudjuk reálisan visszaterelni 
az embereket, most a reálisat kiemelem. A másik kérdés az, hogy ennek az 
idénymunkának a pénzügyi hátterét az emelkedő bérek miatt hogy lehet 
megteremteni, mert most majdnem megduplázódtak a bérek. Elmondom a 
számokat, csak azért, mert az előbb elfelejtettem, az 5870-ről ez évben 
visszamenőleg 7631-re emelkedett, ez alatt… 

 
ELNÖK: Nyolcezerkettőszáz-valamennyi… 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA osztályvezető (Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Országos Kertészeti Osztálya): 7631… 
 
ELNÖK: Nyolcezerkettőszáz-valamennyi, nem? (Közbeszólások: Nem.) 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA osztályvezető (Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Országos Kertészeti Osztálya): Nem, 7631 az idén, és ’18-tól 8222 lesz 
az, ami kedvezményes, és már ez is egy fontos lépés. Kérdés tehát, hogy a 
pénzügyi hátterét ennek hogy tudjuk megteremteni. A harmadik téma, 
amiben most az elnök úr is világosan kifejtette a véleményét, az, hogy 
szakembert hogy kapunk; hogy szakembert hogy kapunk, ami itt az 
előadásban is elhangzott. Én úgy gondolom, hogy ez az a három kérdés, ami a 
következő – ha szabad úgy mondanom – kormányzati ciklusban nagyon 
erősen megoldásra kell hogy kerüljön.  

A másik oldala ennek, hogy az automatizálás, a prega, a precíziós 
gazdálkodás és ennek a kérdése a kertészeten belül melyik területen és hogyan 
lehetséges, akár a gyógynövényt is beleszámítva. Egy részét biztos meg lehet, 
főleg a szabadföldinél, az összes többinél még nagyon-nagyon sok olyan lépést 
kell tegyünk, ami most már évtizedes távlatokat kell jelentsen. Szerintem ezt is 
ki kell tárgyalni.  

Rossz szó a „stratégia”, meg már mindenki utálja ezt a szót, de valahogy 
végig kell vezetni, hogy hova akarunk eljutni a következő öt évben. Én úgy 
gondolom, hogy ha ezt a három témát vesszük elő, akkor e köré kéne 
csoportosítani a kérdéseket meg a válaszokat is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak egy pillanatra szeretnék Mártonffy 

úr hozzászólására reagálni. Én azért úgy nagyjából, most nem mint egy ennél 
az asztalnál ülő, hanem inkább mint politikus, aki azért ismeri a 
választókörzetét, a Dél-Alföldnek egy jelentős részét majdnem hogy 
személyesen is, azért én olyan nagy reményeket – bocsásson meg bárki, akit 
megsértek! – én ahhoz nem fűzök már, abban én nem bízom már, hogy a 
közmunkásokból nagyot lehessen meríteni. Én ebben nem nagyon hiszek már, 
mert… (Közbeszólások.) Hogy? (Dr. Mártonffy Béla közbeszól.) Én ebben 
nem hiszek, mert ismerve a közmunkások állapotát, helyzetét a településeken, 
ott jelentős részben azok közül az emberek közül, akik közmunkaprogramban 
voltak – bocsánat, nem lenne szabad így fogalmaznom, majd tessék már erre 
vigyázni a jegyzőkönyvben, mert ebből még nekem bajom lehet –, és aktívan 
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szeretnének még dolgozni, azok jelentős részben már a versenyszférában 
vannak; jelentős részben a versenyszférában vannak. Én tehát abban nem 
merek vérmesen hinni, hogy majd ezt a programot úgy át tudjuk fordítani, 
mert olyan, hogy száz százalékos foglalkoztatás, sosem lesz, illetve az sem lesz, 
hogy a munkanélküliségi ráta majd 3 százalék körül meg fog állni, mert sajnos 
az élethelyzetből, sok minden helyzetből fakadóan van a társadalomnak egy 
olyan rétege, amely nagyon nehezen tud dolgozni, látjuk a 
közmunkaprogramban is, hogy milyen anomáliák vannak, hogy lehet azokat 
beépíteni. Az talán egy következő generációnál lehet, és itt jöhet Mártonffy 
Bélának a stratégiai elképzelése, hogy azokat a szülőket, azoknak majd azok az 
újabb nemzedékeit hogyan tudjuk beemelni, hogy ne ilyen élethelyzetben éljék 
meg a fiatalkorukat, ami egy rossz példa volt, vagy nehezen kezelhető példa 
volt, hogy azokból hogy lehet majd minél hamarabb olyan hasznos és valóban 
nemcsak hogy hasznos, hanem az ágazat számára is fontos szakembereket 
vagy munkaerőt képezni. 

(Rácz József jelzésére:) Parancsoljon! 
 
RÁCZ IMRE (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara): Ha szólhatok még! Az 

elnök úr említette a saját körzetét, akkor hadd említsem meg én is Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyét, hogy ott sajnos milyen emberek is közmunkán 
vannak. Balkányról beszélek, én ott élek, ott 640 közmunkás van, több mint 
10 százaléka a teljes lakosságnak közmunkán van, és ebben olyan vállalkozók 
vannak benne, akik 15 évig vagy 20 évig már vállalkozók voltak, csak azt 
mondják, hogy ha már mindenki azzá válik itt, akkor én tegyek az asztalra? 
Akkor én is feladom a vállalkozásomat, és az önkormányzatnak csinálok egy 
kétnapos munkát, akkor két hétig nem kell bemenni, és akkor ez már 
tendencia, hogy azt nézik „hülyének”, aki még kitart amellett, hogy hátha 
egyszer jön az a változás, és akkor nektek is vége lesz. Úgyhogy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, ami oda ki van vetítve – ide felírtam, mert most 
jártunk egy kicsit kampányolni, hogy mikkel kampányoltunk –, akik az 
egészségi állapotuk alapján alkalmasak munkavégzésre, azokat érdekeltté kell 
tenni abban, hogy vállaljanak munkát, ezt a kamarán keresztül én eljuttatom 
mindenhova. 

A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a település vezetőit abba 
az irányba kell motiválni, hogy segítsék ezt a folyamatot, és ne a segélyezési 
problémákat kezeljék. Az önkormányzatnak a polgármestere abban érdekelt, 
hogy segélyt ne kelljen fizetni, mert ha valamilyen programot, aminek neve 
sincs, vagy akármi, aközé keríti, akkor 100 százalékos mindenféle munkabér, 
járulék, vetőmag, eszköz, minden, és ha 13 millió forint költséggel elő tudunk 
állítani 2 millió értékű dinnyét, akkor nyereségesen dolgoztunk, mert a 
2 millió forint bevételt már a falunapra rá lehet fordítani, mert az olyan, 
mintha adóbevétel lett volna. Ha ezt nem tudjuk megváltoztatni, és akkor az 
önkormányzatok vezetői akkor savanyító üzemet meg mit tudom én mit 
akarnak csinálni, mert azt mondják, hogy összefogunk kistérségenként, azzal 
azokat a vállalkozásokat teszik tönkre, amelyek még adófizetők, egy olyan 
mondvacsinált munkaerővel.  

Úgyhogy én nagyon felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy azért 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szépen mutat ott, ha azt mondjuk, hogy jól 
tudnak lobbizni, hogy a közfoglalkoztatás növekedjen, minél több milliárdot 
fordítsunk arra, én meg azt mondanám, hogy nyolc hónapot egy vállalkozás 
tud munkabért fizetni, én ezt mondom, de Pali is ezt mondaná, négy hónap 
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van, amikor valamilyen kis segítség, beavatkozás kellene, hogy azon 
átmozdítsuk a vállalkozásokat, hogy valamilyen szinten segítsék, és akkor már 
12 hónapra kötnénk velük szerződést, és akkor az államnak nem 8 vagy 10 
hónapos programjain vesznek részt, és fizetnek járulékot, munkabért, 
mindent, hanem abban a négy hónapban valamilyen szinten, mint az 
erdészeknek van ilyen támogatott rész, de ott azzal ráznak le, hogy az 
közfeladat, az állami erdő, de ez nem közfeladat, hogy foglalkoztatunk 
embereket 12 hónapig, és nem az államnak kell beletennie iksz milliárd 
forintot? Valamikor kiszámoltuk az én javaslatom, hogy olyan 30, 60, illetve 
90 napot foglalkoztatnának, és én kötelezném a jogosultság szerint, hogy 
2019-ben csak az kapjon járulékot, illetve csak az vehessen részt valamilyen 
programban, aki az előtte lévő évben 30, 60, 90 napot dolgozik a 
versenyszférában. Ez volt a mi javaslatunk, ez 54 milliárdot jelentett volna 
abban az évben, ha ezt 2014-ben bevezettük volna. Ebből az 54 milliárdból, ha 
kiszámoltuk volna, hogy a vállalkozást meg tudjuk finanszírozni négy 
hónapon keresztül, nyolcat pedig a vállalkozás fizetne.  

Nem tudom, valamilyen számításokat ebben az ügyben kellene vagy 
javaslok végezni, mert ebből kihozható valami, és akkor ha már kötöm magam 
egy évre, akkor már mégis úgy tekint az én cégemre, hogy én idetartozom, 
szóval elindulhatna valami arról a mélypontról, mert nem biztos, hogy 
mindenhol csak a rosszak vannak közmunkán. Balkányban nem, ott mindenki 
azon akar lenni, és ha ez a tendencia folytatódik… A teljes lakosságnak több 
mint 10 százalékát? Valamikor ennyi ember nem dolgozott a téeszben meg az 
állami gazdaságban, amikor működött. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Bálint Pál András jelzésére:) Tessék 

parancsolni! 
 
BÁLINT PÁL ANDRÁS (Valentin Kft.): Ha lehet még egyszer szólni, én 

is kérnék szót pár percre. Szintén megerősíteném azt a véleményt, hogy 
elsősorban ezt a közmunka és polgármester közötti dolgot kell helyretenni, 
hogy ne legyen érdekelt abban, hogy a bozótot akkor irtsák, amikor az 
almaszedés megy, hogy akkor hirdessen közmunkaprogram-kezdést… 
(Közbeszólás.) Ha sértő, ha nem, ez a véleményem, pontosan amiatt, amit a 
Rácz úr mondott, hogy a közmunka nem községi költségből megy, és mégis a 
saját szemétdombján kapirgál, mi pedig fuldoklunk a termelésben. Én azt 
mondom, hogy elsősorban itt kell helyretenni a dolgot, mint ahogy Rácz úr is 
mondta, hogy abban az időszakban ne lehessen közmunkaprogramot, 
bozótirtást meg sepregetést hirdetni, amikor a betakarítási kampánymunkák 
folynak. Ez a dolognak a lényege.  

Azt mondjuk, hogy nem alkalmasak az emberek a munkavégzésre. 
Tessék már nekem megmondani, hogy amikor az almaszedő sorban szedi az 
almát, de közben az okostelefonját nyomkodja, az az ember nem alkalmas 
almaszedésre? Bocsánat, Farkas úr, nem vitatkozni akarok az elnök úrral, de 
ezt látom.  

 
ELNÖK: Én nem erre a körre gondoltam. (Derültség.)  
 
BÁLINT PÁL ANDRÁS (Valentin Kft.): Ja, nem arra a körre gondolt! 

Akkor elnézést, és akkor én be is fejeztem. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Tájékoztató a kertészeti ágazatban jelentkező 
munkaerőhiány megoldásának lehetséges eszközeiről 

És akkor most szerintem tegyük fel az „i”-re a pontot, és Feldman Zsolt 
helyettes államtitkár urat hallgassuk meg. 

Dr. Feldman Zsolt tájékoztatója 

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a 
lehetőséget. Azt gondolom, hogy a téma valóban olyan nagyságrendű és olyan 
horderejű, amelyről érdemes minél többet beszélni, és öröm ebben a körben is 
közösen együtt gondolkodni az itt lévőkkel. 

Engedjék meg, hogy azért adjak egy olyan információt, amely nem csak 
a mezőgazdasági foglalkoztatásra vonatkozik, mert mégiscsak egy 
versenypályán vagyunk, ahol egy ilyen nagyobb képben érdemes nézni, és 
akkor én is csak néhány dologra reagálnék röviden abból, amit Hamza Eszter 
elmondott, és végigvenném, amit most ennek kapcsán, a mai bizottsági ülés 
kapcsán én magam is a kollégáim segítségével végignéztem, hogy mi az, ami 
most, jelen pillanatban általában, nemcsak a mezőgazdaság, hanem a 
nemzetgazdaság egészében erre a mostani munkaerőpiaci szituációra egyfajta 
válaszcsomagként kialakult, és néhány gondolatot még majd engedjenek, 
engedjetek meg nekem ezzel kapcsolatban!  

Az egyik oldalon az alap az a tézis, amivel szembesültünk, hogy az a 
korábbi kínálati, munkaerő-kínálati piac keresleti piaccá vált, tehát hogy ez 
egy alaptézis, hogy alapvetően megváltozott az a munkaerőpiaci környezet, 
amelyben dolgozunk. Ezzel kapcsolatban ennek természetesen vannak olyan 
örömteli okai, hogy nőtt a gazdaság, és most én itt nem értékelném túl sem a 
külföldi munkavállalást, sem a közfoglalkoztatást ilyen szempontból, azt a 
számot találtuk, hogy 2010 óta 736 ezres foglalkoztatási növekedés volt, és 
ebből 561 ezer a versenyszektorban volt, csak hogy ezzel legyünk tisztában, 
hogy ez nem egyfajta mesterséges statisztikai hókuszpókusz itt, hanem ebben 
alapvetően nagyon keményen benne van a versenyszektor. 

Hadd tekintsek ki annyiban, hogy a problémának nemcsak az azonnali 
jellegét, hanem valamilyen formában azt is szem előtt kell tartanunk, hogy 
kicsit azért tartósan kell berendezkedni. Hadd hozzam be a demográfiai 
kérdést, amelyben nagyon sok minden pozitív dolog történt, mindig öröm 
hallani, hogy a termékenységi ráta, az a – nem tudom – 1,24-ról felment 1,46-
ra, ami néhány év alatt egy nagyon komoly teljesítmény iksz évtized 
folyamatos lecsúszás után, de azért még így is… Én most nem vetettem össze 
az adatokat, de én még 2015-ben vagy ’16-ban néztem meg, a KSH 
Népességtudományi Kutatóintézetének volt egy akkori előrejelzése 2060-ig, 
és akkor abban azért az volt benne, hogy pozitív forgatókönyv esetén is – nem 
tudom, mennyire aktuálisak a számok, kérem, ezt így kezeljétek helyi értékén 
–, a legpozitívabb forgatókönyv esetén is a 2060-as időszakra, ez akkor ugye 
45 éves kitekintés volt, 8,7 millió lesz a teljes lakosság. És ha azt veszem, hogy 
ebből pedig lényegében talán minden harmadik-negyedik ember 60 év feletti 
lesz, ilyen értelemben azért tartósan a következő évtizedekben egy szűkülő 
aktív munkaerőpiaci kínálati oldallal kell számolni. Tehát minden olyan 
demográfiai lépés, ami rövid távon is tudta javítani a demográfiai helyzetet, és 
amelynek azért van átgyűrűző hatása, azért már lényegében – ez személyes 
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megítélésem – nem tudja azt a sok évtizedes negatív trendet egy az egyben 
orvosolni, hanem javítani tudja a helyzetet, de ez azért örvendetes.  

És akkor ehhez teszem hozzá, hiszen azért az idénymunka tekintetében 
az elmúlt néhány évtized nemcsak hazai, hanem külhoni vendégmunkáról is 
szólt bizonyos értelemben, hogy a másik oldalon a mostani problémánk egy 
másik oka, hogy az a munkaerőpiaci rendszer, amely mondjuk akár Románia 
tekintetében is fennáll, hogy 2012 után kinyíltak számukra is a munkaerőpiaci 
lehetőségek Nyugat-Európában, ennek az elszívó hatását, azt gondolom, 
valamennyien éreztük, hogy lényegében ma már nem Magyarország, hanem 
Olaszország, Spanyolország és más nyugat-európai országok azoknak a 
hagyományosan is mezőgazdaságban dolgozó, foglalkoztatott – hadd hívjam 
így most gyűjtőszóval, nem megyek bele ennek a részletezésébe – 
külföldieknek, ami lényegében ugyanúgy egyfajta hiányként jelenik meg, tehát 
ez duplán érint ilyen szempontból bennünket, és azt látjuk, ha 
nemzetgazdaságilag az egészét nézzük ennek az egész történetnek, hogy 
ugyanez vonatkozik akár az ukrán, akár a szerb állampolgárokra is, 
lényegében ma már ezekkel a bérezési kondíciókkal, amelyeket mi itthon ki 
tudunk termelni, azért a versenyképességünket a szabadabb európai 
munkaerőpiacon elveszítettük.  

Azt is hadd tegyem hozzá, hogy ugyanakkor ezzel ráadásul tartósan is 
kell számolni, itt is pont részben emiatt, a szintén még 2015-ben vagy ’16-ban 
általam megismert számok alapján, akkor például – most ezt egyfajta 
forgatókönyvként fogjátok fel! – azt hozták ki egyes szerzők, hogy mondjuk 
Románia esetében szintén 2060-ra 41 százalékos lakosságcsökkenés lesz, 
Szerbia esetében pedig 28 százalékos. Magyarul helyén kezelve a hosszú táv 
minden kockázatát és minden hátulütőjét az ilyen típusú hosszú távú 
demográfiai előrejelzéseknek, de azért általában ez a kelet-európai térségnek 
egyfajta kiürülését jelenti, és ennek a munkaerőpiaci hatásával mindenképpen 
tartósan számolnunk kell. Ezzel nem szerettem volna negatívabbra festeni a 
képet, mint amilyen, csak ezzel mindenképpen számolni kell. És az, hogy több 
tízezer betöltetlen munkahely van jelen pillanatban a nemzetgazdaságban, 
amit itt kihozott a gazdasági szereplők közötti felmérés, az bizony valóban 
versenyhelyzetet jelent, és az, hogy a nemzetgazdasági átlagnak durván a 
78 százaléka a mezőgazdasági bér, úgy egyébként, hogy – megnéztem – 2010 
és ’16 között egyébként a bruttóban 42 százalékkal, a nettóban pedig 
33 százalékkal nőtt a mezőgazdasági bérek mértéke, mindez önmagában a 
versenyhelyzet szempontjából azért sem jelent áttörést, mert talán 
0,9 százalékkal közelítettük meg ezzel a béremelkedéssel is a nemzetgazdasági 
átlagot, és ez azért, talán érzékeljük közösen, nem az az átütő differencia, 
amely a mezőgazdaság irányába mobilizálná a munkaerőt. Mindenesetre azt 
tehát látszik, hogy egy nagyon erős versenyhelyzet van, és a bérezési 
pozíciónkból fakadóan azért ez jelen pillanatban egy tartósan meglévő 
szituáció. 

Csak meg szerettem volna még erősíteni, amit Hamza Eszter mondott, 
hogy valóban úgy van egyébként a foglalkoztatásban, hogy a 
családimunkaerő-felhasználás csökken, és akkor fehéredéssel és sok minden 
más tényezővel együtt, de azért nő a fizetett alkalmazottaknak, az állandó vagy 
időszaki alkalmazottaknak a jelentősége; professzionalizálódik a 
mezőgazdaság, tehát ezt önmagában nézve ebből nem érdemes negatív 
tendenciát levonni, generációk mennek ki a termelésből, csökken az önellátó 
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gazdaságok száma, és nő a piaci szereplők száma, ez tehát önmagában még 
nem jelent önmagában negatív trendet.  

Milyen megoldás irányába…? Csak hogy a lényegre térjek, hogy utána 
még tudjunk beszélgetni. Valóban van egy olyan része, amelyről manapság 
egyre többet beszélünk, amit itt is elkezdtetek kitárgyalni, hogy technológiai 
oldalon vannak olyan bizonyos munkafolyamatok, gépesíthetőek, ez 
mindentől, tehát ágazattól, kultúrától függ, hiszen teljesen más, akár a 
logisztikában egy jóval nagyobb mértékű gépesítés lehetséges, teljesen más, 
kultúránként más a betakarításnál és egyébként is a műveléssel 
összefüggésben, de mindenesetre az biztos, hogy ezek a típusú megoldások, 
függetlenül ezeknek a tőkeigényétől, tehát a beruházási nagyságrend 
mértékétől, biztos hogy erősödni fognak. Még egyszer: van egy tartós, minden 
bizonnyal tartósnak tekinthető munkaerőhelyzet, amit meg kell oldani.  

Az elmúlt időszakban azért jó néhány olyan dolog történt… És akkor, 
bocsánat, még annyit engedjetek meg, hogy ugyanakkor viszont emiatt a 
foglalkoztatás tekintetében azért szépen lassan átalakul a képzettségi igény is. 
Mi most alapvetően a kétkezi munkát keressük a rendszerben, de azért 
munkaerőpiaci kitekintésben azzal számolni kell, hogy ahogy már a 
gépkezelők, nem tudom kik iránti kereslet nő, az biztos, hogy a következő 
időszakban hatványozottan így fog működni, hiszen működtetni kell, a 
hűtőházat is működtetni kell. az ahhoz szükséges rendszereket is működtetni 
kell, tehát ez mindenképpen egyfajta más típusú tudást igényel.  

Az elmúlt időszakban, amit szeretnék itt összefoglalni, jó néhány olyan 
kormányzati lépés történt, amely ezt a szituációt igyekszik valamiféleképpen 
kezelni. Az egyik oldalon az irány az, hogy azt a munkaerőpiaci tartalékot – 
hívjuk így –, amely valahol Magyarországon rendelkezésre áll, hogyan lehet 
mennyiségében minél jobban kihasználni, és egyébként hogyan lehet ezt a 
munkaerőpiaci aktivitást növelni. Az egyszerűsített foglalkoztatást mint ilyen 
elsődleges, alapvető dolgot a mi szempontunkból, hiszen ez 2010-ben az elsők 
között került megújításra, ezt mindig tudnánk jobbá tenni, ennek a 
körülményeit, hogy hány órakor, hány óráig kell bejelenteni a 
foglalkoztatottakat, mindenesetre ez egy alapvetően nagyon fontos eleme 
annak, hogy élhetőbbé tegyük a mezőgazdasági munkákat.  

Szintén csak felsorolásszerűen hadd mondjak néhányat, és majd 
néhány lényegesebbről többet szeretnék beszélni. Szintén a népesség 
gazdasági aktivitásának az elősegítését jelenti akár az szja-csökkentés, azért az 
egy nagyon komoly dolog, a munkavállalói oldalról a 15 százalékos szja egy 
nagyon komoly lépés. Alapvetően akár a kis kkv-k számára, akár a kata, a 
kisadózó vállalkozások tételes adója, akár a kisvállalati adó mind-mind adó- 
és járulékterhek kiváltására alkalmas. Szintén még korábban indult, van egy 
munkahelyvédelmi akcióterve a kormányzatnak, amely alapvetően a 
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatói 
számára nyújt különböző kedvezményeket. Itt, ugye, ’15-ben, ’15 nyarán, ’15. 
július 1-jével ezt ki tudtuk terjeszteni, terjesztetni különböző mezőgazdasági 
tevékenységi körökre, nem tudom, ha erre emlékeztek, tényleg az 
állatgondozótól a zöldségtermesztőig, a gépkezelőig sok mindenkit sikerült 
ebbe belehúzni, és, ugye, ez egy a bruttó bér, de legfeljebb 100 ezer forint után 
lényegében a szociális hozzájárulást felezni lehet, ha jól emlékszem.  

Azt is hadd említsem meg, hogy általában ez a szociális hozzájárulás 
csökken, olvashatjátok, hallhatjátok, vagy munkaadóként foglalkoztok vele, 
hogy alapvetően született egy hatéves bérmegállapodás, amely lényegében az 
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NGM számítása alapján egy 40 százalékos reálbér-növekedést is jelenthet a 
következő hat év relációjában, és lényegében itt van a szociális 
hozzájárulásnak egy fokozatos csökkentése, ide szoktuk számolni a társasági 
adó mértékének a csökkentését az ebben érintett vállalkozások számára, azt 
gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly olyan teherkönnyítés, amely adott 
esetben bér szempontjából hozzájárulhat a lehetőségek bővítéséhez. És akkor 
eljutok a közfoglalkoztatáshoz.  

A közfoglalkoztatás tekintetében alapvetően valóban megindult 
általunk is nagyon támogatott módon ennek a folyamatos átalakítása. Az egyik 
oldalon, hiszen azért valóban hagyományosan anno az egész azért indult, hogy 
a munkaerőpiac szempontjából nem kezelhető, ott valamilyen oknál fogva 
nem hasznosítható munkaerő számára is egy állandó vagy állandó jellegű 
foglalkoztatási lehetőséget teremtsen, és akkor elkezdődött, minekünk 
agrároldali bajunk volt az egyszerűsített foglalkoztatás, mind hagyományosan 
problémánk volt az egyszerűsített foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás közötti 
összhang megteremtése, ezért folyamatosan erőfeszítéseket tettünk az elmúlt 
években, és akkor ennek lettek eredményei vagy részeredményei. Mert – csak 
hogy kettőt megemlítsek – elvi síkon azt a közfoglalkoztatottat, aki a 
felajánlott munkát nem fogadja el, elvileg ki lehet zárni a közfoglalkoztatásból, 
az is benne van, hogy 120 napra nőtt… (Közbeszólás.) Oké, még egyszer, oké, 
elvileg ahol mezőgazdasági idénymunka létesíthető, az az időtartam 120 nap, 
tehát ilyen eredményeket elértünk. És mi is FM-oldalról próbáltunk a 
Nemzetgazdasági Minisztérium felé különböző javaslatokat megfogalmazni, 
hogy próbáljuk meg a kettő közötti diszkrepanciának az áthidalását, és akkor 
például itt jött ki egy olyan, hogy azt a visszajelzést kaptuk, hogy bizony a 
mezőgazdasági vállalkozások nem keresik vagy nem kellő mértékben keresik 
akár a – bocsánat, minek hívják? – munkaügyi központ funkciót betöltő 
intézményt vagy a polgármestert, és akkor ebben mi a kamarát is kénytelenek 
voltunk emiatt hivatalosan is megkeresni, hogy ebben egyfajta ösztökélést 
tegyen meg a mezőgazdasági vállalkozások számára, hogy próbáljuk meg az 
aktivitást e tekintetben növelni, tehát ez a vád ne érhessen bennünket, hogy a 
termelői oldal nem lép fel megfelelő módon a maga igényeivel. És akkor 
valóban a mostani munkaerőpiaci helyzet kapcsán eljutott oda a 
közfoglalkoztatási program, hogy döntés született arról, hogy 2020-ig a havi 
átlagos maximális létszámot 150 ezer főre csökkentik, van egy ilyen típusú 
kivezetése ilyen szempontból a rendszernek, és ez az általam megismert 
adatok alapján lényegében most az egy évvel korábbi szinthez képest, én azt az 
információt kaptam, hogy 35-40 ezerrel csökkent most a közfoglalkoztatotti 
létszám, tehát egyéves összevetésben.  

Azt is fontosnak tartom elmondani, hogy van egyfajta támogatási 
rendszer a közfoglalkoztatottak versenyszférában való elhelyezkedése 
tekintetében, van egy elhelyezkedési juttatás, amely lényegében a 
közfoglalkoztatott számára jelenthet egy ilyen többletet, és ezzel egy időben 
pedig van egy munkaadói bértámogatás is lényegében hogyha 
közfoglalkoztatásból kilépett munkavállalót alkalmaz, tehát be van építve 
egyfajta ösztönzőrendszer ebbe az egészbe. És tettek be, bekerül a rendszerbe 
kormányzati oldalról néhány szűkítés is, amely lényegében a közfoglalkoztatás 
lehetőségét szűkíti, ilyen, hogy a 25 év alatti személyek tekintetében olyan 
korlátozások kerültek be, hogy ha ebben az ifjúsági garanciarendszerben 
semmiféleképpen nem találnak neki munkát, tehát ha az adott, erre 
feljogosított szerv semmi mást nem talál számára, csak akkor kerülhet 
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bevonásra lényegében a közfoglalkoztatásba. Van tehát egy ilyen típusú irány 
a közfoglalkoztatásban, és az valóban egy kérdés, és ez ezek szerint 
térségenként is másképpen néz ki, hogy ott az adott közfoglalkoztatottak 
életkori, képzettségi, kvalitási mutatóiban van-e tartalék a mezőgazdaság 
szempontjából. Biztos, hogy ez régiónként, akár településenként is más, és én 
egyetértek azzal, hogy a polgármesterek érdekeltségét erősíteni kell, talán így 
lehet ezt korrektül megfogalmazni. 

Azt is hadd mondjam el, szintén fontos irány, hogy a magyar egy 
hagyományosan nem mobil munkaerő, tehát szinte – kis túlzással – csak 
nagyon…, tehát nem mobil, és ilyen szempontból valóban az egyik oldalon 
szintén ennek ösztönzésére, ha jól tudom, munkásszállás-építési program lesz 
lassan, ami tehát arra szolgál, hogy lehessen ezt kezelni. Van már adómentes 
mobilitási célú lakhatási támogatás, van a saját gépkocsival való munkába 
járás költségtérítésének az emelése, tehát valahogy a mobilitás ösztönzése 
irányába is van egy nagyon erős kormányzati aktivitás. És ilyen szempontból 
amit megemlített valamelyikőtök, és nem tudom, hogy a mezőgazdasági 
alkalmazhatósága mennyire lesz életszerű ezeknek a nyugdíjas-
szövetkezeteknek, de úgy általában a munkaerőpiaci nyomást biztos hogy 
képes enyhíteni, tehát hogy közvetetten lesz pozitív hatása a szektorunkra, az 
biztos, azt meg nem tudom, hogy hova jut, ki meddig jutott, hogy a konkrét 
agrárágazati alkalmazhatóság ehhez hogyan és miképpen alakul.  

No, tehát én nagyjából – nem húzván tovább a szót – azt gondolom, 
hogy általában a mostani munkaerőpiaci helyzet kezelése irányába a 
kormányzat sok úton, egy komplex csomaggal próbál lényegében a 
munkavállalóknak és a munkaadóknak is kedvezőbb környezetet teremteni. 
Az biztos, hogy az általatok is elmondott, akár a munkához való viszony 
megváltozása, talán így szoktuk ezt diplomatikusan a fizikai munka 
presztízsének leértékelődését nevezni, ami lényegében szintén egy tartós 
probléma, ilyen szempontból valamennyi olyan – hadd használjam ezt a szót 
– innováció, amely könnyebbé teszi a mezőgazdasági munkát, az növelni fogja 
a munkavállalói pozitív hozzáállást ehhez a területhez, tehát ez tényleg úgy 
működik, hogy a könnyebb munka vonzóbb, tehát ilyen értelemben ahol ezt a 
technológia lehetővé fogja tenni, nagyon fontos lesz, hogy ezt valamennyire ki 
lehessen könnyíteni. És én azt gondolom egyébként, hiszen alapvető 
érdekünk, hogy ez az országon belüli bérszintünk nemzetgazdasági átlaghoz 
való közelítése akkor lehetséges, azon kívül, hogy kikényszeríti az élet, hogyha 
képesek vagyunk magasabb termelékenységgel, magasabb hozzáadott értékkel 
dolgozni; ez az alap, hiszen ki kell termelni a bért, ami akár 40 százalékkal nő, 
akár 100 százalékkal nő majd a következő években, és ilyen szempontból 
alapvető fontosságú lesz a termelékenységet segítő beruházások mostani 
megvalósulása, és adott esetben majd a következő időszakban is, tehát hogy 
mindig, minden egyes esetben ezeket a típusú termelékenységet segítő 
beruházásokat igyekezzünk a kertészeti ágazatban a lehető legnagyobb 
hatékonysággal megvalósítani. Ezt pedig azzal tudnám még megkoronázni, 
hogy lényegében az egésznek pedig az a kvintesszenciája, hogy azt az árszintet, 
amelyre beárazott az európai és a hazai piac, azt próbáljuk meg 
mindenképpen valamiféleképpen felfelé tolni. Biztos vagyok benne, hogy az a 
keresetnövekedés, amely a magyar lakosság széles körét érinti és érinteni 
fogja, tehát nemcsak a mezőgazdasági bérek nőnek, hanem mindenhol nő a 
bér, ez biztosan növelni fogja a zöldség-, gyümölcsfogyasztást is – most nem a 
rózsaszín ködöt szeretném felfújni számotokra –, alapvetően ez pedig lehetővé 
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teszi, hogy a nehezebb időszakokban visszaesett zöldség-, gyümölcsfogyasztás 
egy tartósabb, dinamikusabb fogyasztási tendenciát és ezáltal remélhetőleg a 
bevételi oldalon is egy erősebb lehetőséget teremtsen a foglalkoztatási 
versenyben való helytállásra.  

Úgyhogy én ilyen szempontból örülök, ha tudunk még akár további 
közös agrárjavaslatokat is megfogalmazni a közfoglalkoztatási rendszer és a 
mezőgazdasági foglalkoztatás nagyobb összhangjára. Azzal, ami lehetőség van, 
azzal mind élni kell, hiszen amit elmondtam mint horizontális 
munkaerőpiacot érintő intézkedéseket, azokkal a legtöbb esetben a 
mezőgazdasági vállalkozások, a munkaadók is tudnak élni, tehát erre érdemes 
a figyelmet felhívni a saját köreinkben, hiszen az információhiány azért 
nagyon gyakran jelenti azt, hogy elszalasztunk nagyon sok lehetőséget, és egy 
csomó vállalkozás nem értesül ezekről a lehetőségekről. És lényegében ha 
ezeket az információkat, a meglévő eszközrendszer használatát terjesztjük a 
mezőgazdasági vállalkozások között, ha képesek vagyunk növelni a 
termelékenységünket, kigazdálkodni a magasabb bért, növelni a vonzerejét 
ilyen szempontból az ágazatnak, és mellette pedig a megfelelő beruházásokat 
elvégezni, hogy csökkentsük a munkaerőigényt, vagy hogy vonzóbbá tegyük a 
meglévő fizikai munkát, tehát ezeknek a kombinációjával – és a szakképzés 
kérdését én direkt nem is nyitom meg, de arról eleget beszéltünk – van esély 
lavírozni…, bocsánat, nem ezt a szót használom…, van esély azt a közös 
fejlődési pályát egyáltalán azt az egyensúlyi pályát megtartani, amelyre az 
ágazatnak szüksége van. Ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani 
veletek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. (Dr. Domján 

Erika Erzsébet jelzésére:) Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. DOMJÁN ERIKA ERZSÉBET ügyvezető (FruitVeb Magyar 
Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): Csak arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha az alapok nincsenek rendben, akkor 
téves útra indulunk. Tehát nagyon kell örülni annak, hogy mondjuk az egy 
szülőképes nőre eső gyermekek száma nő, de hogyha megnézzük a halálozási 
rátát, akkor sajnos az még gyorsabban nő, ugyanis most kerülnek a Ratkó-
gyerekek abba a korba, amikor főleg a férfiak igen nagy számban mennek el, 
és sajnos 2017-ben a népesség tovább csökkent. Ez az egyik.  

A másik, amire szerintem nagyon nem figyelünk eléggé, hogy a 16 éves 
korra leszállított iskolakötelezettség azzal jár, hogy egy csomó fiatal nem azért 
kerül ki az iskolából, mert képezhetetlen, hanem azért, mert mondjuk a 
családi nyomás azt mondja, hogy menjél közmunkásnak, mert a közmunka 
egy vonzó dolog, és nyolc osztállyal simán bele lehet kerülni. Viszont ha mi 
kitiltjuk őket a közmunkából, akkor ott lesznek 16 évesek tízezrei mindenféle 
végzettség nélkül, használhatatlanul, mert a Ferinek tökéletesen igaza van 
abban, hogy semmiféle képzettséggel nem lehet őket használni.  

A harmadik, amit szerettem volna elmondani, hogy a nőknek a 
helyzetét, a vidéken élő nőknek a helyzetét nem nagyon vizsgálja senki. Sok nő 
azért nem tud elmenni dolgozni, pedig munkaképes korú lenne, mert a 
gyermekét nem tudja hova tenni, tehát a falvak egy jelentős részében 
nincsenek meg azok az adottságok, bölcsőde egyáltalán nincs egy csomó 
helyen, de ma már óvoda sincs egy csomó helyen. Tehát lehet, hogy egy ilyen 
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jellegű fejlesztés felszabadítana olyan munkaerőt, amelyet viszont tudnánk 
hasznosítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Erre csak annyi reakcióm lenne, hogy azért az óvodai és a 

bölcsődei férőhelybővítés külön programként szerepel a kormányzat részéről, 
pont azért, hogy a helyben lakók a kisebb településen, azt nem mondom, hogy 
minden településen, mert ez nem biztos hogy igaz lenne, de jelentős részben 
egy olyan program indult el, amely pont azt a célt szolgálja, hogy a gyesről, 
gyedről minél hamarabb visszakerülhessenek a szülő anyukák a 
munkaerőpiacra, ha ezt szeretnék, illetve hogy tudják folytatni a 
tevékenységüket. Én tehát azt hiszem, hogy ebben a kormányzat megfelelő – 
hogy mondjam? – érzékenységgel reagál ezekre a kérdésekre, és biztos vagyok 
benne, hogy ezeken a kisebb településeken is várhatóak azért olyan változások 
ezekkel az intézkedésekkel, hogy a nők munkavállalási képessége erősödni 
tud, ha fogalmazhatok így, és az ügyes női kezekre a kertészetben mindig is 
komolyan szükség volt, mert a kertészeti növények ápolásában, de gondolok 
itt nemcsak az üvegházi, fóliás hajtatásra, hanem egyéb kertészeti növényekre 
is a női munkaerő mindig fokozottan jelen volt, és jelen is lesz, ez tehát nem 
lehet kérdés, azt hiszem, hogy ezt nekünk komolyan kezelni kell, a nőpolitikát, 
a női foglalkoztatáspolitikát a kertészetben. (Ledó Ferenc jelentkezik.) 

Mondjad, Feri! 
 
LEDÓ FERENC elnök (FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács és Szakmaközi Szervezet), elnök (Délalföldi Kertészek 
Szövetkezete): Köszönöm. A közfoglalkoztatáshoz annyit szeretnék 
hozzátenni, hogy ott még jelentős tartalékok vannak, de az a legnagyobb gond, 
hogy egy vállalkozó bejelenti, hogy a következő évben mikor akar 
közfoglalkoztatást igényelni, még el is találja, még ezzel olyan nagy gond 
nincsen, csak nem ő választja ki, hogy kit kap meg. Na most, hogyha egy 
faluban működik, és nem jó a polgármester meg a vállalkozók közötti 
kapcsolat, és erre vannak tapasztalatok, akkor a polgármester megtartja 
azokat, akiket a közfoglalkoztatásban még valamire lehet használni, és 
kiközvetíti azokat, akik – beszéljünk őszintén! – majdnem semmire nem 
használhatóak. Van egy óriási bizonytalanság a vállalkozókban, és inkább nem 
igénylik, nem jelentik be ezt a rendszerbe. Hogy ezt hogyan lehetne rendbe 
tenni, azt nem tudom.  

A másik a mobilitás. Azt mindenképpen meg kell valahogy oldani, 
régen is megoldották, hogy lehetőség szerint települések átjárhatóak legyenek, 
mert azért az országban vannak fehér foltok, ahol egy adott időszakban vagy a 
nyári időszakban is van szabad munkaerő, csak nem nagyon akarnak elmenni 
egy vagy két hétre a családjuktól. Ebben tehát valami megoldás kellene. 
Persze, ahogy a Zsolt mondta az előbb, nagyon sok segítség van, de valami 
olyan jellegű kellene, ami ösztönöz.  

A következő, amit ki szeretnék emelni, hogy a termelékenység meg a 
gazdálkodási hatékonyság együtt jár azzal is, hogy a munkakörülményeket 
javítsuk. Ez egy borzasztó nagy kérdés, amit említettem, csak nem fejtettem 
ki, amikor először hozzászóltam, hogy az egy nagyon lényeges kérdés, hogy 
sokszor nem pénz kérdése. Te tudod, hogy milyen 7,5-ös fóliában dolgozni 
vagy egy 5 méter vápa magasságú üvegházban dolgozni. Ugyanazt a munkát 
kell végezni, de egészen más a dolgozó érzete. Tehát hadd mondjam el, hogy 
ha bármelyik növénykultúránál javítjuk a körülményeket, azáltal vonzóbbá is 
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tudjuk tenni azt a munkát. Jómagam is végigéltem ezeket, meg végigcsináltam 
ezeket saját magam is, és voltak olyan munkák, amelyeket nem lehetett 
kiadni, mert annyira rabszolgamunka volt. Na most, ezeket el kell felejteni, 
tehát azért kell ezeket a technológiai újításokat megcsinálni sok minden 
mellett, hogy a munkakörülményeket is jobbá tegyük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bocsánat, itt csak megjegyzek – mert aztán elfelejtem 

elmondani – megint egy személyes dolgot egy más ágazat, az állattenyésztés 
vonatkozásában, mert azért csak agrárosok ülnek itt az asztalnál, tehát tudják, 
hogy miről beszélünk. Csak egy példát szeretnék mondani annak az 
igazolására, amit Ledó Feri itt elmondott. Három évvel ezelőtt egy új, korszerű 
szarvasmarhatelepet építettünk, talán az ország akkori legkorszerűbb telepét 
vagy technológiailag legmodernebb telepét, talán inkább így mondom, és 
sokan kétségbe vonták a jövőjét annak a telepnek. Ma már tudjuk azt, hogy 
sajnos számos keleti országból importálunk, ha szabad így fogalmazni, 
fejőmunkaerőt, vagy importál a gazdaságok nagy része, nálunk 31 éves 
átlagéletkorral fiatal emberek, hölgyek és fiatal fiúk végzik ezt a munkát. Ezt 
azért mondom, mert a technika és a technológia korszerűsödésével nem 
megalázó és nem hátrányos az a munkakör, amit egy tehenészetben, egy 
modern tehenészetben például el lehet végezni. Én sem gondoltam volna, 
hogy két éven belül egy ilyen fluktuáció kialakul, és fiatal emberek, akik a 
táblagépet nyomják – most nem akarok a részletekben elveszni –, teljesen 
másképp állnak hozzá. (Rácz József jelentkezik.) 

Józsi, parancsolj! 
 
RÁCZ JÓZSEF elnök (Kert-Ész Klub): Köszönöm. Én is a helyettes 

államtitkár úr gondolatsorára szeretnék kicsit ráfűződni, hogy a 
termelékenységet meg az ágazatoknak a profitabilitását hogyan, milyen 
módon lehetne, és miért volna érdemes javítani és fejleszteni. Én azt 
gondolom, hogy kellene az ágazatunkat annyira becsülni, hogy a magasabban 
kvalifikált munkaerőért kellene versenybe szállnunk. Itt most mindenki a 
közfoglalkoztatásról beszél, és ha nem haragszotok, én nem szállnék 
versenybe meg harcba a közfoglalkoztatottakért, mert én nagyobb problémát 
látok abban, hogy az általuk előállított terméknek az ára és a minősége 
rombolja a piacon a profi kertészek piacra jutását, én azt gondolom. Lehet, 
hogy kicsit hazabeszélek, és a hajtatás szempontjából látom ezt a kérdést, de 
tudjuk, hogy nem óriási létszámokkal dolgozunk az üvegházakban 
hektáronként, de ott azért olyan technológiákkal, olyan gépekkel kell 
dolgoznunk, hogy nem biztos, hogy ezt a kört szólítanám meg legelőször, 
viszont akik előállítják ezeket a kertészeti termékeket, és azon az áron és azon 
a minőségen – erről már volt itt szó – önkormányzati körzetekben vagy 
bárhol, és piacra jut az a termék, az nagyon rombolja a profi kertészetnek a 
versenyképességét.  

Van egy barátom, többen ismeritek, a tavaszi Zsendülés konferencián 
meg szokott jelenni, Baja Sándornak hívják, ő a Randstadnak a 
vezérigazgatója, ő elég jól látja a munkaerőkérdést itt az országban, hiszen 
több tízezer munkaerőt közvetítenek ki évente, és látja a folyamatokat, és ő 
mindig mosolyog rajtam, amikor panaszkodok, hogy nincs elég munkaerő, és 
mindig azt mondja nekem, hogy akkor ő sem találna, márpedig van 
munkaerő, csak azt meg kell találni, és meg kell fizetni. És itt lépnék vissza az 
ágazatnak a termelékenységére, hogy az a bérszínvonal, amit itt láthattunk az 
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előadásban, hogy a legalacsonyabb volt a növénytermesztés és a kertészet 
szempontjából, nyilvánvalóan nem lesz vonzó a fiatalok számára, de – és be 
kell hoznom az örök témát, nem tudom megkerülni – ameddig mi vagy a 
kertészeink próbálnak a munkaerőn spórolni, és 6-700 forintot fizetünk az 
Alföldön azért, amiért mondjuk a Dunántúlon vagy az osztrák határ mellett 
1000-1200 forintot is fizetnek, ugyanazokért a paradicsomos 
munkafolyamatokért, addig azt kell látnunk, hogy ezt a versenyképességet 
valahol fenn kell tartani, és meg kell spórolni. És ki hol tud spórolni? Már csak 
a munkaerőn tudunk spórolni, a technológián nem szabad, mert ha most 
valaki fejleszt, az nem fog egy elavult technológiát beállítani, az a 
legmodernebbet fogja beállítani, tehát az nem kérdés. Viszont hol küzdünk? 
Én visszatérek az alaptémánkra, ott küzdünk, hogy a szabadpiacon előforduló 
bruttó, az sokszor nettó, és akkor megérkeztünk a feketegazdasági 
problémákhoz. Én tehát nem kerülném meg az áfának és ezeknek az alap-
versenyfeltételeknek a témáját, meg az adózás témáját, mert az nagyon is 
hozzájárulna az ágazat versenyképességének a javításához vagy a 
termelékenységhez vagy a profitabilitáshoz. Mert addig, ameddig ha a 
27 százalékot valaki meg tudja spórolni az áfán – ezt tudjuk a kereskedelem 
részéről –, addig másnak, aki úgymond fehéren gazdálkodik, annak ezt a 
27 százalékot valahol máshol kell megspórolnia. És hol tudja megspórolni? 
Nyilvánvalóan a munkaerő az egyik szenvedő terület, és itt ezen a szinten 
küzdünk. Én tehát azt gondolom, hogy egy kicsit magasabbra kéne a mércét 
tennünk a minőségi munkaerőt illetően. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, van-e még észrevétel. (Senki 

nem jelentkezik.) Köszönöm ezt a gondolatsort… (Jelzésre:) Igen, egy pillanat, 
csak ezt megerősítem, mert megerősítettél abban, amit részben én is 
mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy ez a jövő. Az, hogy az áfakérdést és 
az adózás kérdését hogyan kezeljük, az régi, visszatérő téma, de ha mást nem, 
a lassú lépések politikájával szerintem ezt el fogjuk érni. Minden ágazat küzd a 
saját ágazatáért, gondolok itt a tejre, gondolok itt a zöldségre, a gyümölcsre, és 
még sorolhatnánk, itt vannak még a pékek is, a malomipar is, tehát itt azért 
tudnánk sorolni az ágazatnak ezeket a neuralgikus pontjait. De biztos vagyok 
benne, hogy lesz ebben előrelépés.  

(Farkas Ervinnek:) Megadom a szót még önnek.  
 
FARKAS ERVIN ügyvezető (Alma 2000 Kft.): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Én Farkas Ervin vagyok, és Nyugat-Magyarországról, Zala megyéből 
jöttem, az Alma 2000 Kft.-től. Örülök annak, hogy én voltam az ötletgazdája 
annak, hogy az adómentes napi keresetet végre emeljék meg, mert nagyon sok 
szegény ember ezzel küzdött, az APEH üldözte őket, és úgysem fizették be, 
vagy problémát okozott nekik a befizetése, és ezért lehet, hogy a következő 
idényben már nem jöttek el dolgozni, mert nem úgy kezelték, hogy 
valamennyit fizetniük kell, ők arra a napra megkapták a pénzüket, és ők azt 
úgy kezelték, hogy az elkölthető.  

Nálunk nem a közmunkásokkal van a fő probléma, a közmunkások is 
problémát okoznak, hanem az osztrák határnak a közelségével, hogy fél órán 
belül Ausztriában vannak a dolgozók, és elmennek, 15 és 20 ezer forint között 
keresnek a mezőgazdaságban dolgozók naponta. Mi is meg tudjuk fizetni a 
15 ezer forintos bért, de az alkalmi foglalkoztatásnál sajnos van egy felső 
határa a kifizethetőségnek, és nem tudjuk nekik hivatalosan kifizetni, és 
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mondjuk amikor egy reklámot szeretnénk összeállítani, hogy nálunk is lehet 
15 ezer forintot keresni, akkor azt nem állíthatom össze, mert nem tudom 
nekik kifizetni, feketén meg nem akarom, és nincs miből kifizetnem, mert 
mindannyian tudjuk itt, hogy ha feketén fizetünk, akkor feketeértékesítésünk 
is van bizonyára, mert másból miből fizetnénk ki. Nekünk nincs, mi az 
árbevételünk 90 százalékát exporttevékenységből kapjuk, Nyugat-Európába 
szállítunk, mi almát, cseresznyét és kajszibarackot termelünk, napi 300-400 
és 500 alkalmi foglalkoztatottat foglalkoztatunk.  

Azt szeretném, ha lenne még egy könnyítése ennek az alkalmi 
foglalkoztatásnak, mert nagyon sokszor van olyan, hogy érthetően mindig 
elmondjuk, hogy négy iratot kell magával hoznia: tb-kártya, adókártya, 
személyi igazolvány, lakcímkártya, de nagyon sokszor valamelyik vagy több is 
otthon marad. Mi szeretnénk azt, ha az alkalmi foglalkoztatottak nagyon 
egyszerűen ki tudnának váltani egy kártyát, egy alkalmi foglalkoztatói kártyát, 
amit aztán tovább lehetne fokozni azzal, hogy nemcsak online pénztárgépek, 
hanem online bejelentőgépek is lennének, mert amikor 300-400 embert be 
kell jelenteni, és mondjuk a nagy munkában valaki melléüt egy betűt vagy egy 
számot, akkor jön a NAV-val a levelezgetés meg az egyeztetés meg minden. 
Ezzel ez teljesen kiküszöbölhető lenne, lehúznánk a kártyát, online elküldtük, 
be van jelentve, kész. De ugyanezt a kártyát vagy ezeket az adatokat fel kellene 
használni, amikor a következő hó elején a könyvelő jelenti be őket, és újra 
felviszi azokat az adatokat, amelyek a bejelentésnél egyszer már fel lettek víve, 
és rengeteg hibázási lehetőség van. Úgyhogy szeretnénk, ha ezt meghallaná 
valaki olyan, aki végig tudná vinni, hogy egy ilyen kártyát állítsanak elő, 
hozzanak létre online bejelentőgépeket, szerintem nagyvállalkozások 
megvásárolnák, és bejelentenék. Aztán továbbra is fennmaradhatnak azok a 
bejelentési módok, amelyek most vannak, mert mindenki, aki csak egy-két 
embert foglalkoztat, nem tud egy online gépet venni. Nekem ez lenne az egyik 
közlendőm.  

A másik, amit már korábban említettem, hogy a kifizethetőségnek a 
felső határát is meg kellene emelni, hisz ha megemeljük és kifizetjük, onnan 
már az adómentes részen kívül adót fog fizetni, tehát a költségvetésbe is be fog 
folyni ebből a pénzből, de ne kelljen itt valahol zsebbe fizetni valakiknek, vagy 
nem tudom milyen módját kitalálni, hogy hogyan fizesse ki valaki azt, aki 
mondjuk jobban dolgozik, és a teljesítményre van beárazva, és azt mondjuk 
neki, hogy ennyit fizetünk a munkádért, és ne adj’ isten fölé megy, nem tudom 
kifizetni. Ne vegyük el a kedvét, fizessük ki, ő meg kifizeti utána a megfelelő 
adót. Köszönöm szépen.  

 
RÁCZ KATALIN (Agrárgazdasági Kutatóintézet): Bocsánat! 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
RÁCZ KATALIN osztályvezető (Agrárgazdasági Kutatóintézet): Egy 

nagyon rövid hozzászólásom lenne. Rácz Katalin vagyok az Agrárgazdasági 
Kutatóintézetből, és én magam is azok közé tartozom az itt jelen lévők közül, 
akik a fiatalokban, a tanulókban látják a munkaerő-utánpótlás legfőbb 
tartalékát. Én három dolgot szeretnék kiemelni, ezekről már volt is részben 
szó. Az egyik, hogy a hiányszakmákkal kapcsolatban láttunk egy diát. Én azt 
hiszem, hogy a helyettes államtitkár úr által említett kormányzati 
eszközrendszernek vagy csomagnak egy fontos eleme volt a hiányszakmákhoz 
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kapcsolódó ösztöndíj, ennek a kiterjesztésén mindenképpen érdemes lenne 
elgondolkodni. Ismerjük a tanulói háttér összetételével kapcsolatos 
problémákat, a nagyon magas lemorzsolódást az agrárszakképzésben, tehát ez 
egy nagyon fontos eszköz, amit meg kell tartaniuk, sőt a kiterjesztése egy 
fontos elem.  

A másik, hogy láttuk a térképet a tanulószerződéses adatokról. Én azt 
gondolom, hogy ebben még nagyon nagy potenciál van, és ez elsősorban a 
vállalkozóknak a terepe vagy mozgástere. 6500 gyerek vett részt a ’17. januári 
adatok szerint a tanulószerződéses rendszerben, és láttunk egy ábrát arról, 
hogy 16 ezer gyerek van a szűkebb értelemben vett agrárszakképzésben most 
Magyarországon, tehát lenne még ebben potenciál. Azt is látjuk, hogy 
kedvezőek ezzel kapcsolatban a tapasztalatok, ugyanakkor problémák is 
vannak. Lehet tehát, hogy az is egy fontos csapásirány lenne, hogyha azon 
elindulnánk, hogy a tanulószerződéses rendszerrel kapcsolatban milyen 
problémák vannak, hogyan lehet ezt még rugalmasabbá tenni, hogy nagyobb 
számban tudjanak a vállalkozások tanulókat fogadni, mert a munkaerő 
betanítása, ott-tartása, ösztönzése egy nagyon fontos elem, hogy a gyerekek 
tapasztalatokat szerezzenek.  

Még egy elemét szeretném megemlíteni. Mi mindenképpen szeretnénk 
folytatni az Agrárgazdasági Kutatóintézetben a kamarával együttműködve az 
Agrár-munkaerőpiaci Barométer felmérést, mert ez is egy fontos eszköz. Mi 
nyilván egy kutatóintézet vagyunk, a kutatás eszközeivel, adatokkal tudjuk 
segíteni az ágazatot, hogy legyenek naprakész adatok, területi szintű adatok 
arról, hogy milyen munkaerő-kereslet és -kínálat van, ez lehet akár egy 
kamarai szolgáltatás is, az is lehet, hogy ez más szervezetnek a feladata, de 
hogy legyen ilyen naprakész adat, mert van ugyan Országos Munkaerőpiaci 
Barométer felmérés, de az nem az ágazati, üzemszerkezeti sajátosságokhoz 
igazodik. Mi tehát készek vagyunk arra, hogy ezt folytassuk, és akár egy-egy 
részágazatra specializálva határozzuk meg a következő évi munkát. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a felajánlást és az 

együttműködést, én úgy gondolom, hogy ezzel mindannyian élhetünk akár a 
kamara részéről is, de mint a Mezőgazdasági bizottság vagy a Kertészeti 
albizottság tagjaként is; úgy gondolom, az agrárpolitikusoknak nagyon fontos 
ez, hogy megfelelő döntést tudjanak hozni, vagy hogyha döntési helyzetbe 
kerülnek, akkor értsék, hogy miről van szó, mert sajnos kevesen vagyunk 
agrárosok a Parlament falai között – a kritikát, a zárójelet bezártam.  

Meg szeretném köszönni a hozzászólóknak, az előadóknak ezt az 
értékes délutánt, mert én rendkívül értékesnek tartom, még akkor is, hogyha 
most olyan konkrét javaslat nem…, előkerült természetesen, de arra nekünk 
ebben a pillanatban nincs – hogy mondjam? – döntési jogkörünk, hogy abban 
eljárjunk, illetve eljárni eljárhatunk, de dönteni nem tudunk. Én azonban azt 
hiszem, hogy az államtitkár úr is, a kamara képviselői is, a kutatóintézet 
munkatársai is és mindannyian, akik itt voltunk, úgy gondoljuk, ebből azért 
további gondolatok merülnek fel, és úgy éreztem, hogy mindezzel az ágazat 
fejlesztéséhez, jobbításához, a jövőkép kialakításához és talán még egy kicsit – 
Béla szavával élve – a stratégiához is hozzájárulunk. Örülök annak, hogy ez a 
mai ülés így zajlott le, és bízom abban, hogy ezt később is fel fogjuk tudni 
használni. 
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Engedjék meg, hogy mivel 2017. december 6-a van – nem a Mikulást 
akarom köszönteni (Derültség.) –, egy pillanatra visszatekintsek az elmúlt 
három és fél évre! A Kertészeti albizottság a Mezőgazdasági bizottság keretén 
belül működött, és működik még a mai nap is, de úgy tűnik, hogy a 
ciklusunknak, a 2014-2018-as parlamenti ciklusnak ez volt az utolsó 
albizottsági ülése, ahogy várhatóan a tegnapi napi nagybizottsági ülés is talán 
az utolsó volt, legalábbis az elnök úr azt mondta, de ez nem biztos még, a 
Kertészeti albizottság részéről azonban biztos. Csak fel szeretném eleveníteni, 
hogy milyen témákkal foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Szó volt itt a 
hajtatásos termelési stratégiáról, több alkalommal tárgyaltunk a termálvíz-
hasznosítás bonyodalmairól, nehézségeiről. Szó volt arról, hogy „Mentsük 
meg a magyar kajszit”, ezen kívül a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás 
betegségeiről is tájékozódtunk. Beszéltünk a zöldség-, gyümölcs-
feldolgozóipar helyzetéről és annak a támogatási rendszeréről, és nem utolsó 
sorban ma a foglalkoztatáspolitikáról. Ezek természetesen vékony kis szeletei 
ennek a munkának, amit az albizottság végzett, de megköszönöm 
mindenkinek az együttműködését ebben, Mártonffy úrnak kimondottan, aki 
ebben nekem nagy segítségemre volt, és köszönöm szépen mindannyiuknak, 
akik a ma délutánt erre áldozták. Bízom abban, hogy a Kertészeti albizottság 
2018 tavasza után is fogja tudni folytatni a munkáját, de ez csak ilyen hangos 
jókívánság saját magunknak.  

Még egyszer: örülök annak, hogy itt voltak, és kívánok mindenkinek 
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, sikeres, eredményes, termésben 
bővelkedő, boldog új évet, és nem utolsó sorban reméljük, hogy ezek a 
problémák minél hamarabb megoldásra kerülnek. Köszönöm szépen a 
megtisztelő figyelmüket. (Közbeszólások: Köszönjük szépen.) Köszönöm 
szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 07 perc)  
  

Farkas Sándor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


