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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program kertészeti ágazatot érintő 
támogatásainak jelenlegi helyzetéről  
Előadó:  
Dr. Mezei Dávid vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 
(Agrárminisztérium)  
 

2. Tájékoztató a kertészeti ágazat helyzetéről  
Előadó:  
Dr. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és 
Beszállítóipari Osztályának elnöke  
 

3. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pócs János (Fidesz), az albizottság elnöke   
 
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Hohn Krisztina (LMP)  
 
 

A Mezőgazdasági bizottság részéről megjelent 

Dr. Apáti István (független)  
 
 

A Mezőgazdasági bizottság titkársága részéről  

 

Horváth Zoltánné bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak   
 

Hozzászólók  
 
Dr. Vadai Ágnes (DK) országgyűlési képviselő   
Dr. Mezei Dávid vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 
(Agrárminisztérium)  
Dr. Mártonffy Béla elnök (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos 
Kertészeti és Beszállítóipari Osztálya)  
Dr. Apáti Ferenc alelnök (FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet)   
Janik Gábor (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács)  
Ledó Ferenc elnök (FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács 
és Szakmaközi Szervezet)   
Molnár Ákos elnök (Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők 
Szövetsége)   
Orlóci László elnök (Magyar Díszkertészek Szövetsége)   
Dr. Takács Ferenc elnök (ÉKASZ Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács)  
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Megjelent  

 

Baracsi Béla (MKSZN Kft.)  
Dr. Kindlovits Sára titkár (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács) 
Kővári András (Díszkertészek Szövetsége)  
Somogyi Tibor (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)  
Treer András (Flora Hungária Díszkertészek Szövetsége)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÓCS JÁNOS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, az albizottság tagjait, a 
munkánkat segítő tisztviselőket és mindazokat, akik figyelemmel kísérik a mai nyílt 
ülést. A napirendtervezetet az albizottság tagjai megkapták. Formálisan kérdezem, 
hogy van-e észrevétel a szavazás előtt a napirendhez. (Senki nem jelentkezik.) Ha 
nincs, akkor kérem az albizottság tagjait, hogy ezt szavazással erősítsük meg. 
Szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú szavazással 
elfogadtuk a napirendet. Kedves albizottsági tagok, a kiküldött napirendi pontok 
szerint fogunk haladni.  

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program kertészeti ágazatot érintő 
támogatásainak jelenlegi helyzetéről 

Az 1. napirendi pont a tájékoztató a Vidékfejlesztési Program kertészeti 
ágazatot érintő támogatásainak jelenlegi helyzetéről. Szeretném megköszönni az 
államtitkár úrnak, a kamarai elnök úrnak és minden kedves bizottsági tagnak, 
érdeklődőnek, hogy eljöttek a mai rossz időben és aránylag korai időpontban 
megtartandó ülésünkre. Zsúfolt a parlament programja, és a képviselőknek 
alkalmazkodniuk kellett a mai időponthoz. Ígérjük, hogy legközelebb könnyebben 
megközelíthető időpontban és napszakban fogunk találkozni, és igyekszünk arra is 
törekedni, hogy ne kelljen kereteket szabni az albizottsági ülésnek. Most be kell 
jelentenem, hogy mondanivalónkat úgy korlátozzuk, hogy a helyiséget fél 11-kor át 
kell adni a bizottsági ülésnek.  

Tisztelt Jelenlévők! Számunkra kiemelten fontos első ülésen vagyunk jelen. 
Úgy gondolom, hogy az elmúlt években, az elmúlt ciklusokban nagyon sok mindent 
tettünk azért, hogy a mezőgazdasági ágazat fellendüljön, és kérem, engedjék meg, 
hogy a magam részéről dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak ezúton megköszönjem azt 
az áldozatos munkát, amit az elmúlt nyolc évben tett. Ha valaki tudja, hogy a 
mezőgazdaság és ezen belül a kertészet, ami mindig a lehető legnehezebb, legnagyobb 
problémákkal küzdött, akkor a miniszter úr ezért az ágazatért kifejezetten mennyi 
mindent tett, és mindig aktuálisan reagált azokra a problémákra, amelyek egyik 
napról a másikra felmerültek. Számos alkalommal tapasztalhattuk a belső fogyasztás 
fellendülésének az igényét, hiszen a kertészeti termékek az átcsomagolástól kezdve a 
boltokban nagyon sok manipuláción estek át. A miniszter úrnak a kezdeményezésére 
folyamatos törvénymódosításokat nyújtottunk be, és a hungarikum előtérbe 
helyezésével el tudtuk érni a legfontosabbat: hogy minél több tudatos vásárló legyen, 
hiszen számunkra ők az igazi mérce, a vevő fogja tudni eldönteni, hogy külföldi, 
bizonytalan eredetű élelmiszert vagy biztos eredetű magyar terméket vásárol.  

Folyamatosan kezelte a miniszter úr a közös munkánk során azt a nehéz 
helyzetet, ami a kertészetben kialakult, hiszen tudjuk, hogy nehéz helyzetben 
indultunk, a kertészet volt az, aminek kapcsán úgy gondolta mindenki, hogy azt a 
legegyszerűbb kiváltani a külföldi eredetű, multiáruházakban megvásárolt, 
bizonytalan élelmiszerekkel, és azok a szigorítások, azok az ellenőrzések, amelyek a 
NÉBIH-nél elindultak, és ma is folyamatosan működnek, azok, úgy gondolom, 
rendkívüli mértékben hozzájárultak a fejlődéshez. A miniszter úr nagyon erősen és 
éles tekintettel figyelte az ágazatnak a problémáját, ami a mai napig is kihat. Az 
elmúlt években a legnagyobb probléma a munkaerőhiány, és a munkaerőhiánnyal 
kapcsolatban számos olyan fejlesztés, pályázat indult el, amivel gyarapodtak, 
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gazdagodtak a kertészet művelői, és sokkal egyszerűbb lett a termelés és hatékonyabb 
lett a piacra jutás. Mindezeknek köszönhetően ma már egy nagyon komoly, 
versenyképes ágazattal állunk szemben, természetesen küzdve a napi problémákkal.  

Ezen felvezető jegyében szeretném megkérni az Agrárminisztérium 
képviselőjét, hogy az 1. napirendi pont szerint a Vidékfejlesztési Program kertészeti 
ágazatot érintő támogatásainak helyzetét, aktualitásait ismertesse. Dr. Mezei Dávid 
helyettes államtitkár úrnak, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési stratégiájáért 
felelős helyettes államtitkárának adom meg a szót. Államtitkár úr, öné a szó.  

Dr. Mezei Dávid tájékoztatója 

DR. MEZEI DÁVID helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr, Miniszter Úr! Tisztelt Érdekképviseleti Tagok, Tisztségviselők! Nagyon szépen 
köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm, hogy röviden beszélni tudunk a 
Vidékfejlesztési Program pályázatainak helyzetéről. Engedjék meg, hogy a rövid 
előadásban kezdetben a Vidékfejlesztési Program általános helyzetéről nyújtsak egy 
áttekintést! Ha megengedik, átülök a laptophoz, hogy léptetni tudjam az előadást. 
(Megtörténik.) Köszönöm szépen. (A tájékoztatót vetítés kíséri.)  

A Vidékfejlesztési Program pályázatait már több mint 120 százalékban 
jelentettük meg az eredeti keretösszeghez képest, ez annak köszönhető, hogy a 
kormány megengedte azt, lehetővé tette azt, hogy az eredeti tervezethez képest a 
kötelezettségvállalásban többet vállaljunk. A kötelezettségvállalások, tehát a döntéssel 
érintett pályázatok is elérik már közel a teljes keret 100 százalékát, és ott, ahol kissé 
lemaradásban vagyunk, illetve mi is elégedetlenek vagyunk a tervezetthez képest a 
tényleges ütemmel, a kifizetéseknél is jelentős előremozdulás történt, és most már 
320 milliárd forintnál – ezek teljesen friss adatok, november 20-ai adatok – jár az 
eddig kifizetett összeg, ez területalapú támogatások és beruházások egyben.  

Részletes bontásban is látjuk, hogy a háromfajta fő pályázati csoport hogyan 
részesedik a kötelezettségvállalásokból és a kifizetésekből. Látható az, hogy a 
legfontosabb cél a Vidékfejlesztési Programon belül a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar modernizációja, a modernizációt elősegítő technológiai fejlődést 
elősegítő beruházásoknak a támogatása. Ebben a beruházási támogatásban 
természetesen részben önkormányzati pályázatok is benne vannak, de többségében ez 
mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokat érint, és itt is már több mint 
100 milliárd forint kifizetésre is került.  

Beszédes ábra szintén, hogy hogyan alakultak az elmúlt két évben a heti 
kifizetések. Az a két kiugró oszlop – azt külön meg is jelöltem – az AKG- és az öko-, az 
agrár-környezetgazdálkodási program és az ökogazdálkodási programra kifizetett 
előlegeknek az összege, az egy időben történik, de azt leszámítva ha megnézzük, akkor 
a trendeknél egyértelműen látszik, hogy 2018-ban már a heti kifizetések összege és az 
elmúlt éves másfél-két milliárdos átlag most már rendszeresen 3-4 milliárd fölé nőtt, 
és az összeget mutatja, hogy 2018. november 10-éig már több pénzt fizettünk ki, 
110 milliárdot, mint az előző évben végig. Tehát emelkedik a kifizetéseknek az üteme, 
a kifizetéseknek a trendje egyértelműen növekvő tendenciát mutat, és ez már a 
beruházási kifizetések, illetve a beruházások megvalósulását jelenti. 

Nézzük akkor részletesebben a kertészeti ágazatot! Látjuk, hogy melyik azok a 
pályázatok, amelyek közvetve vagy közvetlenül a kertészeti ágazatnak a fejlesztését 
jelentik, és ezek közül is itt a beruházási pályázatokat láthatjuk részletesen, tehát hogy 
hogyan néz ki a kertészeti beruházásokon belül a megítélt támogatások… Bocsánat, az 
az első szám nem jól szerepel, az a megítélt támogatások összege, az nemcsak a 
kertészeti beruházásokat, hanem az összes beruházást jelenti, itt a kollégák tévesen 
írták fel, elnézést, ezt hadd helyesbítsem, de látjuk, hogy egyébként a kertészeti 
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beruházásoknak a részletes adatai alapján már látható, hogy mennyi az a pénz, amit a 
kertészeti ágazat kap a Vidékfejlesztési Programból.  

A második ábra mutatja, hogy mennyi kifizetési igénylést nyújtottak be eddig 
összesen a pályázók, és mennyi kifizetett támogatás lett. Itt külön érdemes figyelni a 
kertészetigép-beszerzést, ami abból a szempontból eltér a többi pályázattól, hogy itt 
nincsen, jellemzően nincsen építési beruházás, ami a kifizetéseket jelentős mértékben 
lassítaná. Az építési beruházásokra elsősorban a közbeszerzési kötelezettség miatt is 
sokkal több időt kell szánni, a kertészetigép-beszerzésre nem vonatkozik a 
közbeszerzés, 10 millió forintos támogatás, egyedi gépbeszerzés, itt látjuk, hogy 
szépen ütemesen halad mind a kifizetési kérelmeknek a benyújtása, mind pedig a 
kifizetett támogatások is jelentős mértékben megvalósultak már.  

A két oszlop között nincs olyan nagy eltérés talán az ültetvénytelepítést 
leszámítva az egyik pályázatnál sem, ez a normális ügymenet, a kifizetési kérelmek 
elintézésének az ügymenetébe beleillik. A kertészeti ágazat továbbra is kiemelt 
figyelmet kap a Vidékfejlesztési Programon belül, tehát a jelenlegi időszakban az 
állattenyésztés és a kertészet az, ami kiemelt figyelmet kapott, a szántóföldi 
növénytermesztés inkább csak az öntözés és a kisméretű terménytárolók támogatásán 
keresztül részesül beruházási – hangsúlyozom: beruházási – támogatásokban. Itt 
tehát egyértelműen a magas hozzáadott értékű és a magasabb élőmunka-igényű 
ágazatokat részesítette ebben az időszakban előnyben a kormány. 

Ha előretekintünk a 2020 utáni időszakra, azt látjuk, hogy nincs ok, ami miatt 
ezen a politikán változtatnánk, tehát a 2020 utáni Vidékfejlesztési Programban a 
kertészet továbbra is kiemelt figyelmet kap terveink szerint. A 2020 utáni közös 
agrárpolitikának a tárgyalásai jelenleg is zajlanak az Európai Unióban. Jelentős 
mértékben meghatározza a 2020 utáni közös agrárpolitikát a költségvetés, az Európai 
Unió költségvetése, amivel kapcsolatban egyelőre még az is bizonytalan, hogy mikor 
lesz elfogadva, tehát itt még nagyon sok mindent nem tudunk mondani. A 
Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban az már viszont látható, hogy a szabályozás 
ezen a területen, tehát az uniós keretek ezen a területen nem fognak jelentős 
mértékben változni, tehát a tagállamnak továbbra is jelentős mozgástere, ha tetszik, 
jelentős szabadsága lesz annak meghatározásában, annak eldöntésében, hogy mire 
fordítja ezt a vidékfejlesztési forrást, és ez a kormányzat szándékai szerint továbbra is 
elsősorban az agrárium fejlesztését jellemzi, tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy a 
magyar gazdáknak, a magyar élelmiszeriparnak és azon belül is kiemelten a kertészeti 
ágazatnak szüksége van ezekre a fejlesztési támogatásokra.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, a rövid időre tekintettel az előadást is 
igyekeztem rövidre fogni, de természetesen a kérdésekre további részletesebb 
tájékoztatást is fogok adni. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr, nagyon fontos üzeneteket adott 
át számunkra. Úgy gondolom, hogy a bizottság tagjai nyugodt szívvel és lélekkel 
mehetnek haza a gazdák és a kertészeti ágazat szereplői közé, hogy ez egy olyan 
ágazat, amely 2020 után is fejlődni fog; a táblázat pedig külön tanulságos volt, esetleg 
kérni szeretném, hogy a bizottsági tagok azt meg tudják kapni. Még egyszer köszönöm 
szépen a helyettes államtitkár úrnak  

Azt szeretném kérni a jelen lévő vendégektől, hiszen a bizottsági tagok, a 
meghívott vendégek és a tanácskozási joggal jelen lévő vendégek számára szeretném 
megadni a szót kérdés, vélemény megfogalmazása szempontjából, a jegyzőkönyv 
vezetése miatt szeretném tisztelettel kérni, hogy mindenki mutatkozzon be, és a 
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mikrofont kapcsolja be. Átadom önöknek a szót. (Jelzésre:) Vadai képviselő asszony, 
tanácskozási joggal öné a szó.  

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Albizottság! Nagyon 

örülök, hogy van albizottsági ülés, és eddig nem tudtam a Mezőgazdasági bizottság 
ülésére eljönni, a Demokratikus Koalíció engem delegált ebbe a bizottságba, mármint 
a Mezőgazdasági bizottságba, miután nincsen állandó tagja a DK-nak a 
Mezőgazdasági bizottságban, de a minisztérium munkatársai biztosan tapasztalták, 
hogy igen sok, az agráriumra vonatkozó írásbeli kérdést szoktam beadni.  

Köszönjük szépen a tájékoztatást, vagy köszönöm szépen a tájékoztatást. 
Őszintén szólva jobban örültem volna, ha Lázár János képviselőtársam vagy Kis 
Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár lett volna itt, hiszen a 
Vidékfejlesztési Program kertészeti ágazatot érintő támogatásainak jelenlegi 
helyzetével kapcsolatosan leginkább ők tudnának nyilatkozni, az ő kezük munkáját 
dicséri a mostani állapot – és ezt ne vegyék bóknak, hogyha értették a célzást.  

Azt tudom, hogy október 25-én már volt egy ülésük, ahol igen részletesen 
beszéltek a Vidékfejlesztési Programról. Sajnos igen messze voltam, hogy lássam a 
számokat, de hogyha megkapjuk, akkor az nyilván könnyebbé teszi majd az életünket.  

Lenne néhány általános kérdésem, és a megvalósítással kapcsolatos kérdéseim 
is lennének.  

Az első kérdésem az lenne, hogy mennyi idő telt el átlagosan a támogatói 
okiratot kapott ügyfelek esetében a benyújtott kérelmek szakaszzárásától a támogatói 
okirat kézhezvételéig. Ezt azért kérdezem, mert ha újból megnyitják a felhívásokat, 
akkor több mint egy évet kell várni ezekre a támogatói okiratokra. A kertészeti 
ágazatot érintő támogatások esetében mennyi az átlagos kifizetésikérelem-elbírálási 
idő? Ez azért lényeges, mert ezeknek a projekteknek a finanszírozása nem túl 
egyszerű, és hogyha a MÁK egy kérelmet 6-12 hónap alatt bírál el, akkor nyilván a 
projektek finanszírozása és megvalósítása is veszélybe kerülhet. És mi fog történni 
abban az esetben, hogyha tömegesen érkeznek majd be a kifizetési kérelmek a többi 
felhívás keretében, akkor mennyi idő lesz a kifizetési kérelmek elbírálása? A 
számokat, mondom, nem nagyon láttam, mert itt elég messze volt, és apró betűs volt, 
de mennyi támogatói okirat esetében érkezett kimentési kérelem a Vidékfejlesztési 
Program kertészeti ágazatot érintő támogatásai esetében? És lehet-e új kérelmet 
benyújtani az ültetvénytelepítési felhívások kapcsán? 

A MÁK közzétételi listájában jogcímenként megtalálható a 2018. év, de a ’16. és 
a ’17. évet nem találtam. Hogyha segítenének, hogy azt pontosan hol találom meg 
ugyanúgy részletesen, jogcímekre lebontva, mint a ’18-as adatokat, azt nagyon 
megköszönném.  

Végül négy rövid kérdés. Lehetséges-e az, hogy az üvegház és fóliaházak 
létesítése felhívás keretében a 19 milliárd megítélt támogatásból kevesebb mint 
1 milliárdot fizettek ki; a gombaházak, hűtőházak felhívás keretében 15 milliárdból 
500 milliót fizettek ki; az ültetvénytelepítés-támogatásra a 6,5 milliárd megítélt 
támogatásból kicsivel több mint 300 milliót fizettek ki; és gyógynövénytermesztés-
támogatásra fizettek-e már ki támogatást?  

Nagyjából első körben ezek lennének a kérdéseim, megköszönöm, hogyha 
kapunk rájuk választ, és hogyha akár e-mailes formában ezeket az adatokat 
megkapjuk, különösen – jeleztem – a 2016-17. évi jogcímenkénti megbontású 
közzétételi listát, mert azt nem találtam meg a MÁK honlapján. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Államtitkár úr, öné a szó, és 

feltételezem, hogy vannak olyan kérdések, amelyeknek utána kell nézni, és írásban 
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tud válaszolni, azt szeretném kérni, hogy ezeket a válaszokat a bizottság tagjai is 
kapják meg. Köszönöm.  

 
DR. MEZEI DÁVID helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen, és, képviselő asszony, köszönöm szépen a kérdéseket. Annál is inkább 
sajnálom, hogy nem tudott itt lenni a Mezőgazdasági bizottságnak a legutóbbi ülésén, 
mert akkor itt volt a kincstárnak a képviselője is, és akkor ő talán tudott volna ezekre 
a kérdésekre azonnal válaszolni, hiszen a kincstár a kifizető ügynökség, és a 
kincstárnak kell kezelni a kifizetéseket, a mi felelősségünk elsősorban a pályázati 
felhívásoknak a megjelentetése.  

A támogatási kérelem benyújtása és az elbírálás között a beruházási 
támogatások esetében átlagosan egy és másfél év telt el, tehát ez az átlag, egy és 
másfél év között volt ez az elbírálási idő. Ez valóban hosszabb volt, mint az, amire mi 
magunk is számítottunk. Ehhez hozzá szeretném tenni, hogy egyrészt jelentős 
mennyiségű kérelem érkezett be, tehát a kincstárnak több mint 13 ezer kérelmet 
kellett szinte egy időben kezelnie, a másik ok pedig elsősorban az volt, hogy 
jelentősen lazítottunk az eljáráson, éppen a gazdálkodónak, a termelőnek az 
érdekében, tehát nagyon sok hiánypótlásra volt lehetőség, és ez a hiánypótlás, 
elismerem, valóban az idő és a hatékonyság rovására ment, hiszen ezeknek a 
hiánypótlásoknak az elbírálása szintén időt vett igénybe. Valóban lehetett volna 
automatizálni szinte az eljárást, akkor valóban egy nagyon gyors eljárás lett volna, egy 
hónap alatt ki lehetett volna adni az elutasító okiratokat, ez meglehetősen 
méltánytalan lett volna a gazdálkodókkal szemben, de valóban, az ügyintézési 
határidő, az hosszabb volt, mint ahogy mi számítottuk és ahogy az irányító hatóság 
elvárta volna a kincstárnak a részéről. 

Azt látom, arra kaptunk ígéretet a kincstártól, hogy a jövőben ez lényegesen le 
fog rövidülni, tehát a mostani energiahatékonysági pályázatokat március-áprilisban 
nyújtották be, ezek most már a jogosultsági ellenőrzésen túl vannak, tehát fél év alatt 
már elbírálták az első részt – két részből áll minden pályázat elbírálása, egy 
jogosultsági és egy tartalmi értékelésből –, és most fog tartalmi értékelésre 
november-december hónapban érkezni az irányító hatóságtól, mondom, a kincstártól 
kapott ígéret alapján. Ha tehát minden – ha minden! – jól megy, lényegesen rövidebb 
lesz, mint egy év a mostani pályázatoknál az elbírálási határidő.  

A kifizetési kérelmeknek az elbírálási határidejéről valóban a kincstárnak 
vannak pontosabb információi, de természetesen továbbítani fogom őhozzájuk a 
kérdéseket, és szintén a külön-külön pályázati felhívásokra, tehát konkrétan a 
kertészetnél a gombaház-, az üvegház- és a gyógynövény-termesztést érintő 
kifizetéseket illető pontosabb adatokat természetesen továbbítani fogom a 
kincstárnak, mert, mondom, nekünk a táblázaton fent lévő adataink vannak, elnézést, 
hogyha ez nehezen látható onnan, de tovább fogjuk küldeni, bocsánatot kérek a 
képviselő asszonytól. 

Ami fontos, hogy azt említettem, hogy tényleg a kertészetigép-pályázatnál 
például a 13 milliárd forintból már 10 milliárd ki lett fizetve a beérkezett kifizetési 
kérelemből. Tehát ott, ahol nincs építési jellegű beruházás, ott megfelelő ütemű a 
kifizetési kérelmeknek az elbírálása, az építési jellegű beruházásoknál valóban a 
közbeszerzés okozott problémát, de a kormány, illetve a minisztérium ezt is észlelte, 
és jelenleg – gondolom, önök is tisztában vannak ezzel – az Országgyűlés előtt van az 
a jogszabály, amely jelentős mértékben enyhíti a közbeszerzési kötelezettséget a 
vidékfejlesztési pályázat területén. Mi ezt a javaslatot, kormányjavaslatot üdvözöljük, 
támogatjuk, ennek a lényege az lesz, amennyiben azt az Országgyűlés is elfogadja és 
jóváhagyja, hogy építési beruházások esetében 300 millió forint fölötti támogatási 
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összeg – tehát ez nem projektérték, hanem támogatási összeg – fölött kelljen csak 
közbeszerzési eljárást alkalmazni, az alatt pedig nincs szükség erre. Ezzel nagyon sok 
időt és természetesen pénzt is meg tudunk spórolni a pályázók számára.  

Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy nem tudok most mindenre kapásból 
válaszolni, de a kincstárnak továbbítani fogom a kérdéseit.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Van-e további kérdés az 

albizottsági tagok, a jelen lévő vendégek részéről? (Dr. Apáti Ferenc jelzésére:) 
Parancsolj! Szervusz! 

 
DR. APÁTI FERENC alelnök (FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács és Szakmaközi Szervezet): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Államtitkár Úr! Egy nagyon rövid kérdésem lenne. Apáti Ferenc, a FruitVeB alelnöke 
vagyok, én a FruitVeB-en belül elsősorban a gyümölcstermesztőket képviselem, ezért 
a kérdésem is a gyümölcstermesztéssel összefüggő VP-támogatásokra irányul.  

Láttuk, hogy az ültetvénytelepítési jogcímen 7,56 milliárd forint megítélt 
támogatás van jelen pillanatban, és a keretösszeg olyan 16 milliárd forint körüli 
összeg volt, tehát viszonylag szerény a keretkihasználás, és ha jól tudom, az 
időjárásikár-elhárítás jogcímen viszonylag hasonlóan alacsony a keretkihasználás 
mértéke. Látunk a rendszerben egy-két olyan szabályozó elemet – és én azt 
gondolom, ezek tényleg részletszabályok, nem pedig olyan horderejű szabályok, mint 
például a közbeszerzésnek a szabályozása –, tehát látunk néhány részletszabályt, 
amelynek az enyhítésével, könnyítésével vagy netán a nagyon pici átértelmezésével a 
szó jó értelmében segíthető lenne a még el nem bírált pályázatoknak a pozitív 
támogatási döntésben részesítése. A kérdésem az, hogy van-e erre még lehetőség, 
tehát ha az itt ülő kamara, FruitVeB, egyéb szakmai szervezetek néhány ilyen 
problémát annak indoklásával és a megoldási javaslattal együtt beterjesztenek 
önöknek, akkor van-e még a meg nem ítélt, el nem bírált pályázatok esetében arra 
lehetőség, hogy itt bizonyos szabályértelmezés változzék, avagy már minden pályázat 
tekintetében az eső után köpönyeg állapotában járunk? Mert azt gondolom, 
mindannyiunk közös érdeke, hogy minél nagyobb mértékben, arányban használjuk ki 
ezeket a jogcímeket, és ez a jobbító szándék az, ami a kérdést bennem motiválta. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. MEZEI DÁVID helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen a kérdést, és ahogy eddig is, az elmúlt évek során, most is nyitott az 
államtitkárság a minden gazdálkodó, minden érdekképviseleti szerv részéről érkező 
kérdések, igények irányába. Részben ez is volt az oka a sok módosításnak, amit a 
másik oldalról meg sokan kritizálni szoktak, de ez egyértelműen annak a 
következménye, hogy folyamatosan igyekeztük befogadni ezeket a gazdálkodói 
igényeket, és amennyiben lehetséges, akkor nyitva állunk a módosítás előtt. 
Természetesen ennek egy futó pályázatnál megvannak a maga korlátai, tehát például 
a pontozási rendszeren nem tudunk út közben változtatni, ehhez 
monitoringbizottsági jóváhagyás is kellene, illetve maga az Európai Bizottság is 
egyértelműen leszögezte, hogy nyitva álló pályázatnál út közben nem szabad a 
pontozási útmutatón változtatni, azonban technikai jellegű változtatásokat, amik a 
pályázóknak az érdekeit szolgálják, tehát egyértelműen könnyítés a számukra, arra, 
ahogyan eddig is, ezután is nyitva állunk majd. Úgyhogy várjuk a javaslatokat. 
Köszönöm szépen. (Dr. Apáti Ferenc: Köszönöm szépen.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg van még további kérdés a helyettes 

államtitkár úrhoz? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
DR. TAKÁCS FERENC elnök (ÉKASZ Szakmaközi Szervezet és Terméktanács): 

Takács Ferenc, az ÉKASZ Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke vagyok. 
Hallottuk itt a bírálati idők hosszát, ehhez már úgy nagyjából hozzászoktunk. Én egy 
másik problémára hívnám fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy az elutasítások miatti 
jogorvoslat és az esetleges támogatási döntésekben lévő pici, apró hibák miatti 
jogorvoslat ugyan aszerint a metódus szerint zajlik, tehát a támogatási döntés, 
határozat ellen kifogást kell benyújtani. Én ennek a döntési folyamatában kérnék 
segítséget, hogy gyorsuljon fel.  

Egy egyszerű példát mondok: valaki támogató okiratot kap, viszont néhány 
százaléknyi támogatásban hiba történt az elszámolásban, egy tételt nem állapítottak 
meg, ugyanolyan kifogást kell benyújtania, mint ha elutasították volna, közben 
persze, ugye, csinálhatja a beruházását, viszont ezek is több mint egy évet vesznek 
igénybe, és úgy tudom, nagyon nagy lemaradások vannak, és ugyanabba a státuszba 
kerül a támogatói okirata, mint ha nem lenne támogatói okirata. Ez nagyon nagy 
mértékben nagyon sok embert érint, és nagyon visszaveti a támogatáslehívásokat is, 
tehát valahol úgy érzem, hogy az elutasító döntésektől ezeket az apró, pici jogorvoslati 
hibákat külön kellene kezelni, ha lehet. Nem tudom, hogy ez hol történik, ez 
egyáltalán a helyettes államtitkár úrnak a kompetenciája-e. 

 
DR. MEZEI DÁVID helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen. A kifogást az Államkincstárhoz kell benyújtani, és ezt követően az 
Agrárminisztériumban nem a miénk, hanem egy másik államtitkárság fogja azt 
elbírálni, hiszen nem lenne elegáns, ha az irányító hatóság bírálná el ezeket a 
kifogásokat. Valóban, itt is vannak olyan ügyek, amelyekben jelentős lemaradás van, 
bár ezeket a technikai jellegűeket, mérföldkő-változtatás, s a többi, ezeket viszonylag 
gyorsan kezeli a kincstár, de köszönöm szépen a jelzését. Ha esetleg konkrét ügyeket 
is tudna mondani példaként, azt megköszönném, mert akkor ez mondjuk segítene, 
hogy a kincstár felé ezt a kérést akkor továbbítsuk. Köszönöm. (Dr. Takács Ferenc: 
Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Konkrét ügyeket esetleg egymás között az 

időkeretre való tekintettel. (Jelzésre:) Apáti képviselő úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Jelenlévők! Én egy picivel továbbmennék, mint itt a szakmaközi szervezetek 
képviselői, a teljesen részletes konkrétumokba idő hiányában nyilván nem, de 
gyakorlatilag szó van olyan pályázati kiírásokról vagy olyan konkrét pályázatokról, 
amelyek korábban támogatást nyertek, és most ugyanolyan feltételrendszerrel vagy 
ugyanolyan körülményekkel vagy ugyanolyan tényekkel megspékelt pályázatokat 
pedig el akarnak utasítani, tehát pontosan ugyanaz a helyzet, és azonos tényállás 
mellett homlokegyenest ellenkező döntéseket hoztak vagy kívánnak hozni. Na most, 
én e tekintetben Kis Miklós államtitkár úrral már, ugye, értekeztem, viszont – nagyon 
helyesen – konkrét pályázati számokat, azonosítószámokat kért tőlem, mondván, 
hogy akkor tud eljárni, hogyha a konkrét jogeseteket feltárom. Na most, itt azonban 
van a rendszerben egy önellentmondás, mert bár igaz, hogy egy éven túl a megítélt 
pályázatokat már elvileg nem vonhatják vissza, és nem történhet 
támogatásmegvonás, de a termelőkben van egy jogos félelem, ismerve a rossz magyar 
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beidegződéseket – és ezt most pártszínektől meg ideológiáktól teljesen függetlenül, és 
nagyon őszintén, teljesen függetlenül mondom, tehát ebben nem valamifajta 
kormánybírálat húzódik meg, hanem egyébként a felépült rendszernek, a sok 
évtizedes rendszernek a bírálata ez –, tehát egy róka fogta csuka, ugyanis a termelők 
nem szívesen adják ide azokat a pályázati azonosítószámokat, főleg egy éven belül, 
akkor kifejezetten nem szívesen, egy éven túl sem nagyon, mert attól félnek, hogy 
mégis belenyúlnak majd a támogatásaikba, viszont enélkül nagyon nehéz lesz ezt a 
hibát bizonyos gyümölcstelepítési pályázatoknál feltárni, és itt nagyon súlyos milliós 
vagy több tízmilliós pályázatokról van egyébként szó, amelyek esetleg még a pályázat 
benyújtása után a megvalósítás valamilyen fázisába is eljutottak, esetleg menet 
közben már teljesen megvalósultak. Ezt az egészet nem tudom másnak nevezni, mint 
a magyar önsorsrontás tipikus esetének, tehát hogy hogyan lőjük magunkat lábon, 
rosszabb esetben rögtön fejbe, tehát az egyik esetben csak az egyik végtagunk 
roncsolódik, a másik esetben bele is halunk ebbe a sérülésbe.  

Itt konkrétan a kivágások, tehát a korábbi ültetvény kivágása, a meglévő 
ültetvény…, illetve a korábbi ültetvény életkora környékén vannak olyan 
szabályozások, amelyek, megint mondom, korábban szóról szóra azonos tényállás 
mellett átmentek, és megkapták a támogatást, most pedig el akarják őket utasítani. 
Na most, hogy esetleges ügyintézői alkalmatlanság, felkészületlenség van-e mögötte, 
vagy esetleg rendszerszintű hiba, azt mindenesetre jó lenne feltárni. Itt igen nagy 
számú pályázati azonosítószám jönne össze, hogyha sikerülne a termelőkben ezt az 
ösztönös félelmet vagy görcsöt feloldani, hiszen akkor fog nagyszámú azonosítószám 
bejönni, ami alkalmas lesz az összehasonlításra, tehát a fél évvel, egy évvel ezelőtti és 
az azelőtti időszakban ugyanazon tényállás mellett még tömegesen támogatást nyert 
pályázatoknak és azoknak az összehasonlítására, amelyeket most el akarnak utasítani.  

Ilyen értelemben felmerül a visszamenőleges hatály kérdése is. Európai 
Bizottság ide vagy oda, ilyen kérdésekben lenne érdemes Brüsszellel szabadságharcot, 
nagyon szenvedélyes, kitartó, akár vérre menő szabadságharcot folytatni a magyar 
parasztság érdekében, a magyar gazdákért, ugyanis a visszamenőleges hatály tilalma 
nem érvényes akkor, hogyha kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé jelen esetben a 
pályázók számára. Ugye, még a büntetőjogban is alapelv, hogy ha az elítéltek vagy a 
terheltek számára kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé egy visszamenőleges hatállyal 
érintett szabály, akkor azt lehet alkalmazni, tehát nem abszolút érvényű a 
visszamenőleges hatály tilalma. Ez ügyben én nagyon sürgős szakmai konzultációkat 
javaslok, hiszen ennek a programozási ciklusnak lassan a végére fogunk érni, kifutunk 
az időből, és már megint törölgethetjük a szemünket, meg nyaldoshatjuk a szánkat, 
hogy a hozzánk képest sokkal élelmesebb lengyelek mondjuk például – nem sértve és 
nem bántva a magyar-lengyel barátságot, nehogy félreértsenek! – majd sokkal 
nagyobb hatásfokkal használják ki ezeket a pályázatokat, mint mi. Úgyhogy én 
nagyon örülnék annak, hogyha még a téli szünet beállta előtt ez ügyben hathatós 
lépések történnének, mert igazából itt vannak, akik persze nyilván a helyzetükből 
adódóan kénytelenek kicsit óvatosabban körülírni a tényállást, én egy kicsit 
megengedhetem magamnak, hogy messzebbre is menjek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Válaszadás előtt, helyettes államtitkár úr, látom, hogy Vadai Ágnes 

képviselő asszony jelentkezett véleménynyilvánításra, és akkor ezt a kört le is 
zárnánk, tekintettel arra, hogy a második napirendi pont szintén nagyon fontos, és az 
időkeret szorít bennünket. Ezek jegyében kérném a képviselő asszonyt is, hogy 
röviden fogalmazza meg véleményét, és utána a helyettes államtitkár úré a szó.  
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DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen. A mai napirendi pont a kertészeti 
ágazatot érintő támogatások jelenlegi helyzete, és őszintén szólva azt gondolom, hogy 
elégtelen az, amit itt válaszként kaptam. Én értem, hogy a MÁK felelős bizonyos 
kérdésekért, de amikor arról beszélünk, hogy a kertészeti ágazatot érintő támogatások 
jelenlegi helyzete, abba minden beletartozik, nemcsak az, hogy milyen pályázatokat 
sikerült kiírni, és akkor hány százaléka pozitív, meg hány százaléka negatív, meg mi a 
helyzet, meg milyen problémák vannak, hanem ezekkel az adatokkal is rendelkezni 
kell. Tehát én azért elvártam volna, hogy ha már összeült ez az albizottság, és ilyen 
szép számmal megjelentek itt a hölgyek és urak, akkor ezekre választ kapjunk. Az 
persze nagyon jó lesz, hogyha ezt írásban megkapjuk, de őszintén szólva nem tudom, 
hogy ez a létszámhiány vagy a korai időpont vagy a rohanás vagy a nem elég 
felkészültség miatt van, de azért ennél szerintem fontosabb a kertészeti ágazat 
helyzete, főleg azért, hogy ha megnézzük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a 
beszámolóját, akkor abban például világosan benne van, hogy a zöldség-gyümölcs 
ágazatnál milyen komoly problémák vannak. Tehát ha ilyen komoly problémák 
vannak, akkor annál egy kicsit többet várunk, mint hogy majd esetleg elküldik, meg 
majd válaszolnak, meg elnézést kérünk. Nem! Azért beszélünk ezekről a kérdésekről, 
hogy az összes problémát idetegyük az asztalra, az összes számmal, konkrét számmal 
és a hatályos számokkal rendelkezzenek, és erről kapjanak tájékoztatást az itt ülő 
szervezetek képviselői és az országgyűlési képviselők.  

Egy írásbeli kérdésre 14 nap a válaszadási idő, 14 nap alatt önök simán 
elfogadnak öt kétharmados törvényt, és természetesen tesznek rosszat 
Magyarországnak és a magyar mezőgazdaságnak is, mert azt azért, elnök úr, illő 
tisztelettel szeretném megjegyezni, hogy megértem az elnök úrnak a feladat- és 
hatáskörét, amivel ideküldték ennek a bizottságnak az élére, de ne tessék nekem azt 
mondani, hogy a magyar mezőgazdaság mennyire fellendült az elmúlt nyolc évben, 
mikor pontosan elhangzott az önök szájából is, hogy a magyar mezőgazdaság az 
európai uniós támogatások nélkül nagyon nehéz helyzetben lenne. Nekünk az lenne a 
dolgunk, hogy felkészítsük a magyar mezőgazdaságot azokra az időkre, amikor esetleg 
kevesebb pénz lesz, vagy súlyosabb helyzetek állnak elő, úgy pedig biztosan nem fog 
menni, hogy azt a választ kapom, hogy majd elküldik e-mailben az adatokat. Én le 
tudtam volna az adatokat jegyzetelni, és elég konkrét kérdéseket tettem fel ahhoz, 
hogy konkrét válaszokat kapjak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak hogy a helyettes államtitkár úr ezt ne vegye a 

szívére (Dr. Vadai Ágnes: De, vegye!) – nem hiszem, nem javasolnám neki –, kedves 
képviselő asszony, az ön elégtelen osztályzatát és a jelenlegi üléssel kapcsolatos 
elégedetlen véleményét a választók, mint mindig, és a mezőgazdaság művelői 
felülírták. Azért szeretném tisztelettel jelezni: az a kritika, amit megfogalmazott – bár 
feltételezem, hogy az még az ideérkezése előtt meg volt fogalmazva –, nem lett volna 
ennyire megalapozott, hogyha a legutóbbi bizottsági ülésen meg tetszett volna jelenni, 
volt rá lehetősége, és arra már, amit említett, a 15 nap alatt a válaszokat meg is kapta 
volna, azon túl, hogy teljes mértékben kielégítő választ adtak akkor a miniszterek, 
államtitkárok és a MÁK elnökhelyettes asszonya.  

A mezőgazdasággal kapcsolatos esetleges rémhírterjesztésével összefüggésben 
szeretném jelezni, hogy elengedhetetlen látni, hogy honnan indultunk 2010 előtt (Dr. 
Vadai Ágnes: Az biztos!), amikor a mezőgazdaság művelői kifejezetten az abbahagyás 
gondolatával foglalkoztak. Nem volt jövőkép, nem volt generációváltási kép, 
Magyarországon nem jelentett a mezőgazdaság művelése megélhetést, mert az előző 
mezőgazdasági szemlélet és az a gazdaságpolitika teljes egészében áldozatul ejtette a 
mezőgazdaságot. Ma nem így látjuk. Természetesen azért vagyunk itt, mert vannak 
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problémák, csak azt is szeretném tisztelettel kérni, hogy nézzük meg, hogy a környező 
országokban, ahol mondjuk nem bűnbakként kezelték a mezőgazdasági ágazatot, 
hanem mindig is húzóágazat volt, ott vannak-e problémák. Ott is vannak. Reméljük, 
hogy meg fogjuk oldani.  

Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. MEZEI DÁVID helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen. A kivágásokkal kapcsolatos problémában a konkrét ügyek mellett…, tehát 
hogyha nem járulnak hozzá a támogatói azonosítószámnak az átadásához, akkor az is 
nagy segítség, hogyha leírnák a konkrét ügyet, tehát hogy mi volt ott az a 
jogértelmezés, ami… (Dr. Apáti István: Sok van!) Meg kell néznem, tehát meg kell 
nézni, hogy valóban rendszerhibáról van-e szó, vagy egy ügyintézői – ahogy ön is 
említette – tévedésről van szó. Ezt most nem tudom innen kideríteni, de utánajárunk. 
Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha esetleg ezeket az ügyeket le tudná írni nekünk.  

Ami az adatokat illeti, képviselő asszony, akkor vissza tudok lépni még egyszer, 
és ha esetleg közelebb tud jönni, akkor meg tudná nézni, vagy nagyobbra, nem 
tudom, hogy itt… 

 
ELNÖK: Megkapjuk, megkapjuk majd.  
 
DR. MEZEI DÁVID helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): …, vagy el 

tudom küldeni. Tehát a kérdésének a nagy részére benne volt a válasz az előadásban, 
ami a kifizetési kérelmeknek az összegét illeti. Hogy mennyi idő telt el átlagosan a 
támogatási kérelemnél, azt is megválaszoltam. Valóban, azt, hogy mennyi volt az 
átlagos elbírálási ideje a kertészeti ágazatoknál a kifizetési kérelemnek, azt most nem 
tudtam megválaszolni, de engedje meg, hogy akkor ezt a későbbiekben meg tudjam 
önnek mondani! Illetve meg fogom kérni a MÁK-ot, hogy a kért adatokat, a 2016-17-
es adatokat hozzák nyilvánosságra, akkor ezt is továbbítom a MÁK képviselőjének. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. (Janik Gábor: Elnök úr, 

egy perc, muszáj!) Egy perc, parancsoljon! 
 
JANIK GÁBOR (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács): Janik Gábor 

vagyok, igazából a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács képviseletében vagyok 
itt, és mivel az utolsó dián azt láttam, hogy a gyógynövénynél, hogy nulla, azaz nulla 
támogatási terv – és mégis vissza kéne lépni egyet (Megtörténik.) –, én konkrét 
dolgokat tudok mondani, hogy a gyógynövény-telepítésekre megszavazott 
támogatások nem érkeznek meg a gyógynövény-telepítőkhöz, még pozitív elbírálás 
esetén sem. Tehát megköszönném az államtitkár úrnak azt, hogyha megmondaná, 
hogy hány gyógynövény-telepítési támogatást bíráltak el, és hányat fizettek ki, mert 
tudomásom szerint ez a nullához közelít, ráadásul úgy látom innen messziről is, hogy 
egy nagy nulla van a gyógynövénytermesztésnél – innen tényleg rosszul látom, ahol 
először ültem, onnan jobban láttam – kifizetésként, nulla, nulla, tehát ha jól látom, a 
gyógynövénytermesztés két nullával szerepel… 

 
ELNÖK: Válaszolni fog a helyettes államtitkár úr, amikor a kérdést befejezte.  
 
JANIK GÁBOR (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács): Igen, bocsánat, 

nem vagyok gyakorlott.  
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ELNÖK: Semmi gond! 
 
JANIK GÁBOR (Gyógynövény Szövetség és Terméktanács): Tehát azt 

szeretném kérni egyrészről, hogy a 2015-16-ban meghirdetett telepítési támogatások 
végre teljesüljenek, mert jó néhány termelő beadta, végigszenvedte, és nem kapta 
meg. Másrészt meg az a két nulla, lehet, hogy rosszul értelmezem, de ijesztő az ágazat 
szempontjából, hogyha a jövőben ennyi a terv. Pont, ennyi. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az 1. napirendi ponthoz érkezett konstruktív 

kérdéseket és véleményeket egyaránt, egy okkal több – majd Mártonffy Béla ki fog rá 
térni –, hogy rövid időn belül megtartsuk a következő ülést, addig is megköszönve 
mindenkinek, és a helyettes államtitkár úrnak még egyszer megadva a szót lezárnám 
az 1. napirendi pontot.  

 
DR. MEZEI DÁVID helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen. Csak egy dolog, és nem bántva a termelőket, csak azért ez a nulla azt is jelenti, 
hogy nem érkezett be kifizetési kérelem. Úgy nagyon nehéz kifizetni, hogy nem 
érkezik be a kérelem, anélkül nem fog menni. Tehát hogyha leülünk a termelőkkel, 
akkor elsősorban ezt tisztázzuk, hogy miért nem nyújtottak be kifizetési kérelmeket, 
ennek mi az oka, és nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot felgyorsítani! 
De, mondom, úgy, hogy nem nyújtanak be kifizetési kérelmet, úgy nagyon nehéz, 
lehetetlen anélkül kifizetni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr.  

Tájékoztató a kertészeti ágazat helyzetéről 

Kedves bizottsági tagok, meghívott vendégek, engedelmükkel áttérnénk a 
következő napirendi pontra: tájékoztató a kertészeti ágazat helyzetéről. Dr. Mártonffy 
Béla úrnak, a NAK Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztálya elnökének adom 
meg a szót. Köszönöm.  

Dr. Mártonffy Béla tájékoztatója 

DR. MÁRTONFFY BÉLA elnök (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti és 
Beszállítóipari Osztálya): Köszönöm a szót. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt 
képviselő hölgyek, urak, tisztelt kollégák, akik mind-mind közreműködtek és 
közreműködnek, remélem, a jövőben is a kertészeti ágazat helyzetének a 
megítélésében, szeretném röviden vázolni azt az elképzelést, amit a következő évben 
szeretnénk a kamara részéről mint egy ernyőszervezet segíteni.  

A kamara decemberben, múlt év decemberében átadta a miniszterelnök úrnak 
azt a javaslatcsomagot, amelyben több minden szerepel; erre felhatalmazást kapott a 
kamara, miután a miniszterelnök úr abban az ominózus beszédben azt mondta, hogy 
a mezőgazdaságban az lesz, amit a kamara benyújt és összeállít a gazdák részére. Nos, 
ennek a nyomán készített el a kamara az elmúlt időszakban az állattenyésztés kapcsán 
egy javaslatcsomagot, és a következő fél évben szeretnénk készíteni egyet a 
kertészetről is. Hozzá kell tegyem, hogy ebben közreműködik minden olyan szervezet, 
amellyel ma is együtt dolgozunk, és az ő képviselőik is itt ülnek. Szeretném nevesíteni 
a FruitVeB-et, az ÉKASZ-t, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanácsot, a 
Díszkertész Szövetség és – most már, úgy tudom – Terméktanácsot és a képviselőiket 
is személyesen, az anyag végén ezt meg is jelöltük.  

A kamara részéről most a bizottság elé egy olyan rövid anyagot állítottunk 
össze, amely természetesen a kollégáktól is érkezett, amelyben azt szeretnénk jelezni, 
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hogy milyen nyomon szeretnénk ezt a kidolgozott, majd hosszabb lélegzetű anyagot a 
következő fél évben letenni az asztalra. Engedjék meg, hogy teljesen szakmai és 
strukturális szempontból ezt a pár gondolatot ismertessem önökkel! 

Az egyik, amit feltétlenül el szeretnék mondani, hogy milyen helyzetben 
vagyunk. Azt tudjuk, hogy egy elég kis területen gazdálkodó ágazat a kertészeti ágazat, 
összességében egy olyan 250-300 ezer hektár lehet, és a mostani időszakban – 
amikor az adatok nagyon kérdésesek, hogy mennyire pontosak – úgy látjuk, hogy 
körülbelül olyan 415 milliárd az, ami az elsődleges termelési érték, ebből 180 a 
zöldség, 90 a gyümölcs, 65 a dísznövény, 10 a gyógynövény, a borszőlő pedig 
70 milliárd, ez így összességében áruértékben 1000 milliárd fölött van, tehát egy 
nagyon jelentős ágazatról van szó.  

Jelentős az ágazatnak a szerepe a vidéki lakosság megtartásában, ezt már nem 
is akarom különösebben hangsúlyozni.  

Az ágazat jellegzetessége, hogy kis- és középvállalkozókból áll, és azt is ki kell 
jelentsem – elsősorban talán abból adódóan, hogy jó 15-20 évig a FruitVeB vezetését 
szolgáltam –, hogy a rendszerváltás után jelentős károkat szenvedett el az ágazat, 
minimum 1 millió tonnával kevesebb a termelés, de ennek megvannak a 
magyarázatai, amikor áttérünk egy tervgazdaságból a piacgazdaságra.  

Azt is tudjuk, és szerintem minden kertészeti ágazatban dolgozó tudja, hogy a 
magyarországi adottságok a kertészet szempontjából rendkívül jók még ma is, ez soha 
nem fog elveszni. Egyébként a minőségben, az áruk minőségében, beltartalmában – 
amit pár szóval itt le is írtunk – ez nyomon is követhető.  

Egy jellegzetességet azért hadd mondjak, ezt talán a miniszter úrnak is meg 
kell köszönjük, mint ahogy Pócs János úr mondta, hogy a magyar termék iránt 
kifejezetten igény van, igényli a magyar terméket a magyar fogyasztó. Mi annak 
idején a zöldség-gyümölcs… Most nem tudom, hogy állnak ezek, talán a FruitVeB 
jelenlegi vezetői megerősítik vagy cáfolják, de úgy tudom, hogy a zöldség-
gyümölcsben általában az mondható, hogy ha megfelelő minőségben és árban 
kínáljuk a magyart, akkor a lakosság inkább azt veszi, ami egy nagyon nagy 
eredmény. Bocsánat, hogy most itt egy oldalmondatot teszek ehhez! A napokban 
futunk végig egy dinnyeroadshow-n, minden este más tájegységben próbálunk ezzel 
foglalkozni, és azt kell mondjam, hogy a magyar dinnyének a jelenlegi helyzetében a 
hazai piac nagyon-nagyon megerősödött, rettenetesen megerősödött, és ebben az 
ágazat összes képviselőjének szerepe van. 

Az is tény, hogy a kertészeti ágazat egy olyan terület, ahol nincsenek bizonyos 
korlátok, szabadon lehet termelni, ebbe a minőség, az ár és a versenyképesség nagyon 
komolyan beleszól. Én azt gondolom, hogy ebben lesz majd tennivalónk a jövőben.  

Két inkriminált kérdést hadd emeljek ki! Az egyik a feketekereskedelem, és itt 
van a 27 százalékos áfánk körüli problémakör – ezt majd a későbbiekben még 
szeretném részletezni –, a másik az őstermelői rendszer, amit mi, hogy úgy mondjam, 
egyedülállóan használunk Európában, ennek is megvannak az előnyei-hátrányai, erre 
is szeretnék majd kitérni.  

A kertészeti ágazat egészét tekintve meg szeretném jegyezni, hogy úgy 
gondolom, hogy a KFI-tevékenységünk eléggé – hogy úgy mondjam – csorbát 
szenvedett. Egyértelműen technikai és technológiai hátrányban vagyunk, és az ehhez 
kapcsolódó szaktanácsadási és oktatási területen is van még mit tegyünk. Ez a 
szellemi háttér, és úgy gondolom, hogy szellemi háttér nélkül nem lehet igazi 
fejlesztést végezni. És az utóbbi években megjelent a munkaerőhiány is, ami egy 
nagyon-nagyon komoly kérdés. Nos, ezeket majd mind-mind lépésről lépésre végig 
kell tárgyaljuk, és úgy gondolom, hogy ez az anyag, amit majd az itt említett 
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szervezetekkel együtt szeretnénk összeállítani, talán javaslatokat fog erre tartalmazni, 
ami segítheti az ágazatot. 

Engedjék meg, hogy most egy pár szóval szóljak az ágazatokról! Az én 
hatáskörömbe tartozó öt terület: a zöldség-, a gyümölcs-, a dísznövény-, a 
gyógynövény- és a szőlőtermelés területéről egy-egy mondatban vagy néhány rövid 
mondatban hadd számoljak be! 

Az egyik a zöldség-gyümölcs ágazat. Itt úgy látjuk, hogy szinte beárazott 
minket a piac. Tudom, hogy Ledó úrral néha vitatkozunk ezen, mert ő azt mondja, 
hogy mi áraztuk be magunkat, de a vége ugyanaz: körülbelül 2,5 millió tonna réges-
régen – réges-régen! –, és még ha ez a 2 millió tonna az utóbbi években kicsit 
emelkedett is, de a sokéves átlagban ez az adatunk. Ebből körülbelül 1,7 millió tonna 
a zöldség és 0,8 millió tonna a gyümölcs. Réges-régen látható, hogy egy hatalmas piac 
közepén vagyunk, ez egy 600 milliós piac. Igazából nem mindig tudunk megfelelő 
mennyiséget, minőséget és megfelelő időszakban szállítani, és itt elsősorban nem a 
hazaira gondolok, hanem az exportra, mert ez az ágazat, a zöldség-gyümölcs nettó 
exportőr még a sok-sok nehézség és egyéb probléma, meg az időjárási gondok mellett 
is.  

Ha az ágazatokon belül a gyümölcságazatot nézem, akkor – talán itt is látható 
– rendszeresen visszatérő kríziseink vannak, itt akár a meggyre vagy az almára is 
gondolok, idén óriási termések vannak mind a kettőből, nehéz kezelni, ugyanakkor az 
időjárásnak való kitettsége is megvan a gyümölcságazatnak, idén például a kajszi 
teljesen elment és tönkrement. Én úgy gondolom, hogy a szakma részéről felvetődött 
a krízisek kapcsán idén egy termelői tulajdonú feldolgozónak a létesítése a frisspiac 
fejlesztése mellett, én úgy gondolom, mind a kettőt alaposan ki kell elemezzük. Apáti 
Ferenc úrral meg a szakma képviselőivel már tárgyaltunk arról, hogy valószínűleg az 
alma vonalán ki fogunk alakítani, ha jól emlékszem, egy olyan kezelhető javaslatot, 
amely talán megszünteti ezt az áldatlan állapotot.  

A zöldségtermelésnél kevesebb a krízis, bár itt is, ha szabad azt mondanom, 
egy irányba húzunk vagy dolgozunk. A szabadföldi zöldségtermelésnek három olyan 
területe van: a borsó, a csemegekukorica és az ipari paradicsom, ami több mint a felét 
adja, az összes többi, 50-60 mozaikokban jelenik meg, és nagyon nehezen kerül az 
exportpiacra, de sokszor olyan helyzetben vagyunk, hogy az importtermék a hazai kis 
zöldségeket is megveri, és olcsóbban lehet hozzájutni. Van egy reményünk: hogy a 
szabadföldi zöldségtermesztés mennyire függ a feldolgozóipartól – aminek a helyzetét 
most nem elemezném, mert mindannyian tudjuk, hogy itt nagy változások történtek a 
rendszerváltás után, amik nem biztos hogy mindig segítették az ágazatot –, itt arról 
van szó, hogy ha megjelenik egy jó feldolgozói vonal, a mögé lehet a termelést 
szervezni, lásd az Univernek a hihetetlen ügyes paradicsomprogramját most! 
Mostanra értünk vissza ahhoz, ahonnan valamikor elindultunk, szinte megfelelőzött 
közben egyszer a paradicsomtermelésünk. De most van egy remény a sárgarépánál is, 
itt szinte az egyharmadával tudjuk növelni a lehetőségeinket egy új feldolgozási 
program kapcsán. Ezeket is ki szeretnénk dolgozni.  

Zöldséghajtatás. Az én magánvéleményem erről az, ha szabad ilyet mondani, 
bár talán nem is illene, hogy én azt gondolom, hogy Európában talán az egyik legjobb 
pozícióban vagyunk azzal a termálenergiával és azokkal a déli klimatikus 
lehetőségekkel, amik vannak. Ezen a téren kicsit csökkentek a területek, de a 
hozamok nem, itt 400 ezer tonna körül dolgozunk. Úgy gondolom, hogy itt még 
komoly lépéseket kell tennünk főleg a termálenergia-hasznosítás érdekében. Nagyon 
nagy lehetőségek vannak benne, a kormány nagyon sokat tett annak érdekében, hogy 
a termálenergia szabad felhasználása megtörtént, de az elhelyezéssel és a 
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fejlesztésekkel kapcsolatban még igen-igen sok szabályt és jogszabályt kell újra 
végiggondoljunk.  

Összességében azt kell mondjam – és én így szoktam fogalmazni, lehet, hogy 
nem helyes –, hogy jól működik az ágazatunk, nagyon jó termékeket tudunk 
előállítani, ha megfelelő technológiával és minőségben dolgozunk, de valahol 
stagnálunk, én úgy mondom ezt, hogy beárazott minket a környező piac, és én azt 
gondolom, hogy ezt igen erősen meg kellene változtassuk, mert nekünk jóval többet 
és jobb minőségben is elő lehetne állítani.  

Ha megvizsgáljuk az okokat, hogy ez miért van így a zöldség-gyümölcs 
ágazatnál, akkor azt kell mondjam, hogy – mint hallottuk – visszatérő cél volt mindig 
a zöldség-gyümölcs ágazat fejlesztése, és én úgy gondolom, hogy részben strukturális 
kérdés, részben pedig szabályozási kérdés, amivel meg tudnánk lendíteni az ágazatot. 
Az egyik ilyen a termelői szervezetek, az úgynevezett tész-ek. Magyarországi tész-ek 
nagyszámban alakultak, én úgy gondolom, hogy mára – tisztelet a kivételnek – 
inkább a felvásárlói funkciót töltik be, mint a közösségi termelői szervezeti 
tevékenységet, amin feltétlenül változtatnunk kell. Én ismerem, hogy Európában 
hogy működnek ezek a termelői szervezetek, ahhoz kellene közelítenünk.  

A másik két fő okból – és ezt, én úgy gondolom, alaposan végig kell gondoljuk 
– az egyik a 27 százalékos áfa kérdése. Én most azt közvetítem a tisztelt bizottság elé, 
amit a gazdálkodói társadalom folyton-folyvást feltesz kérdésként. Nagyon nagy a 
feketekereskedelem, 30, esetenként 40 százalék. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási 
probléma, ezzel a feketearánnyal nagyon nehéz megküzdeniük a tisztességesen 
gazdálkodóknak. A másik ilyen kérdés az őstermelői rendszer. Az őstermelői 
rendszernek az előnyei természetesen adózási kérdésekben nyomon követhetőek, 
ugyanakkor ez visszaüt, ha szétírjuk a vagyont, mert a banki háttér nem tud ezzel 
igazán mit kezdeni. Azt gondolom, hogy itt – ha szabad így fogalmaznom – saját 
magunkat hozzuk nehéz helyzetbe.  

Ha fejleszteni akarunk, a Vidékfejlesztési Programban sok-sok lehetőségünk 
van, ha jól emlékszem, olyan 92-100 milliárd körüli az, amit igazából teljesen a 
kertészetre el tudunk használni. Ha azt mondom, hogy ennek az 50 százalékát 
megtámogatjuk ebből a programból, és az önrészt mellétesszük, kinek-kinek mennyi, 
a többit mindenképpen bankokból kell megszerezni. Én úgy gondolom, hogy 
mindenhol a világon, ahol komoly fejlesztés van, a mögött komoly banki tevékenység 
is folyik. Ha ezt nézem, akkor a jelenlegi 600 milliárdos mezőgazdaságihitel-
állományból borzasztóan kevés a 22 milliárdos kertészeti állomány, ez mutatja ennek 
a problémának a lényegét, és csupán kalkulált módon 17 milliárd a zöldség-
gyümölcsben, hát, ennél sokkal-sokkal többnek kéne lennie, hogyha ezeket a célokat 
mind meg akarjuk valósítani. Ne tegyük hitelképtelenné a rendszert! Én azt 
gondolom, hogy ez a kamarai javaslatokban is szerepel, itt pariban vagyunk a kamara 
decemberben a miniszterelnök úrnak leadott anyagával, és a zöldség-gyümölcsöt 
emelem most ki, de én úgy gondolom, hogy ez minden kertészeti ágazatra igaz lenne, 
mint alapvető élelmiszer talán ő is sorra kerül.  

Pillanatnyilag a javaslatainkat négy pontban foglalnám össze. Az egyik az áfa 
5 százalékra csökkentése, ami a zöldség-gyümölcs ágazat többi területén is van, 5-
8 százalék Európában, az őstermelői rendszert úgy, ahogy a NAK jelezte, jó lenne 
átalakítani, és én úgy gondolom, hogy ha ez megtörténne, akkor egy olyan tisztulás 
indulna el, ami a termelői szervezeti rendszert is más érdekviszonyok közé hozná, és 
valóban a gazdák piacteremtő szervezete lenne. És emellett még egy olyan öntözési 
programot is meg kellene tenni, ami egyébként a kertészet minden ágára igaz, mert 
akkor a minőség is a mennyiség is jelentősen növekedne. Ennyit a zöldség-
gyümölcsről, lehet, hogy kicsit hosszabb voltam. 
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Most talán a dísznövényágazatról hadd mondjak egy pár gondolatot! Elég 
markáns, és nagyon örülök neki, hogy a kamarai osztályon belül egy nagyon aktív és 
nagyon jó szakmai összetételű területtel tudunk dolgozni. Azt tudni kell, hogy ezen a 
területen nagyon intenzív tevékenység folyik nagy munkaerőigénnyel, és komoly 
jövedelemszerző képessége van. Két fő területe a termesztés és a szolgáltatás, ezen 
belül a zöldfelület és a dekoráció, a beltéri dekoráció egy kiemelt terület. A termesztés 
területén nagyon sok minden van, én nem sorolom fel, amit itt a kollégák megadtak, 
de néhányat mondok: díszfaiskola, rózsatő, évelő, vágott virág, vágott zöldek, 
karácsonyfa, szárazvirág, cserepes virág, virágmagvak, tehát sok-sok területre oszlik. 
A szolgáltatáson belül pedig van a zöldfelület-gazdálkodás, itt a tervezés, a létesítés és 
a kivitelezés van.  

A zöldfelület-gazdálkodást és a díszkertészetet abból a szempontból is kell 
hogy értékeljük, hogy nemcsak az élhető várost és az egészséget és a minőséget, a 
minőségi környezetet jelenti, hanem emellett még nagyon komoly, hogy úgy 
mondjam, biológiai, pszichológiai és egyéb, esztétikai hatása is van, összességében 
úgy nevezhetjük, hogy szociálhigiénia. Ha elmegyünk bármelyik országba, én most 
Bolzanóban voltam, és Meranóban aludtunk, az egy olyan hely, ahol az ember 
egyszerűen elájul attól a gyönyörű zöldkörnyezettől, amit ott megteremtettek, és azt 
gondolom, hogy ezt nálunk is meg lehet tenni. Az ágazatnak a teljesítményét ’16-os 
adatok alapján kaptam meg a díszkertészágazattól, Csikor Júliától és Orlóci Lászlótól 
– nagyon köszönöm –, az pillanatnyilag 26 milliárdot jelöl meg, és azt mondják, hogy 
a zöldfelület-gazdálkodással együtt ez még a duplája lehet. A nagykereskedelmet nem 
számítva ide bele, ami egy nagy tevékenysége ennek az ágazatnak, ez 65 milliárd 
körüli, nem kis teljesítmény, és ezek még csak az elsődleges adatok.  

A termesztés szerkezetéről: a szabadföldi és a zárt termelőberendezések 
környékén működik. A szabadföld területén hadd említsem meg – az adatokat nem 
olvasom fel, mert az nagyon unalmas lenne –, hogy a faiskola, rózsatő, évelő 
dísznövények, a fedettnél pedig vannak az egynyáriak, a kétnyáriak, itt kisebb a 
terület, 1 hektár körüli az átlagos területe. Ha megnézzük a dísznövénytermelés teljes 
területét, az közel 5 ezer hektár.  

Az értékesített mennyiség darabban – ez azért jó, én ilyet nem tudtam – 107-
108 millió, ami azért nagyon komoly, és ez adja ki a 26 milliárdot.  

Az export-import arányát tekintve nincs olyan nagyon kedvező helyzetünk, 
évről évre negatív ez az arány: 60 százaléka az import, ez nagyon komoly dolog, de 
van egy olyan terület a magyar dísznövényexporton belül, ami azért eredményeket 
hoz, a faiskola, illetve a kezelt vágott virágok is jelentős exportot jelentenek.  

Mi itt a javaslatunk? Egyértelmű, hogy a zöldfelület-gazdálkodást tovább 
kellene fejlesztenünk Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a faiskola és a 
dísznövénytermesztés egyes területeit fejleszthetnénk az önkormányzatokkal együtt, 
hazai növényanyagot használjunk ehhez fel, és az ehhez szükséges szabályozást is 
szeretnénk majd ebben az anyagban véglegesíteni.  

A szőlőágazatról pár szót. A borszőlő területén egy 30 százalékos 
területcsökkenés történt az elmúlt években 93 ezer hektárról 64 500 hektárra. 
Átlagosan 2,9 millió hektoliter bort állítunk elő 400 ezer tonna szőlőből, de idén – ez 
egy különleges év – ez 3,8 millió hektoliter lesz, tehát nagyon nagy kínálati terület 
lesz. Ezer hektár körül van a csemegeszőlő, ami 10-12 ezer tonnát hoz, ha jól tudom, 
Ákos, ezek pontos adatok lehetnek. Ennek a csökkenésnek az okait vizsgálva azt 
látjuk, hogy a szőlőtermesztés alacsony jövedelmezőségű – itt pusztán a szőlőről 
beszélek, a borról nem beszéltem még –, kiszámíthatatlanok a felvásárlási árak, és a 
felületkivágások és az EU kivágási támogatása adta összességében ezt a csökkenést. 
Jelenleg körülbelül egy stabilizálódási időszakot látunk 65 ezer hektár körül. Az EU-
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csatlakozás óta 7 borvidékünkön nőtt ennek kapcsán a felület, a Pannonhalmi 
borvidéken 75, a Kunsági borvidéken 60 százalékban cserélődött ki az állomány 
részben minőségi, részben költségcsökkentési céllal. A VP keretében az éves 
szőlőtelepítési lehetőséget kihasználva úgy néz ki, hogy ’16-tól még csak 30 hektár, de 
’18-ban már 500 hektár a 650-ből, amit igényeltek új telepítést. Mind a 
szerkezetátalakítás, mind a VP-támogatás stabilizálja, úgy látjuk, a szőlőtermelést, ez 
egy nagyon jó hír, persze ehhez a borpiacnak is stabilizálódnia kell, ezt mindig 
hozzáteszik a kollégák.  

Ha megnézzük a kereskedelmi vonalat, pozitívum, hogy 200 ezer hektoliterre 
csökkent 500-600 hektoliterről az importunk – ez egy nagyon komoly lépés, én úgy 
gondolom. Az exportunk ’16-ban, ’17-ben 4, illetve 7 százalékkal növekedett. Fő 
piacaink a cseh, a német, a szlovák, a brit piac. Azt meg kell mondani, hogy a 
távolabbi piacokon nagyon kis mennyiséget adunk el, de azt jó áron, 3,6 euró/literért, 
a többit itthon, az európai piacon, az 1,14. Mi itt a javaslatunk? Azt még meg fogjuk 
tárgyalni az alosztállyal, amelynek a vezetője Molnár Ákos, de én nagyon szeretném, 
hogy a felvásárlási árak konszolidációja tovább folytatódjon, illetve a 
csemegekukorica… – bocsánat az elszólásért! – …, a csemegeszőlő fejlesztését is 
érdemes lenne megnézni, mert nekem most az a véleményem, hogy ezerszer jobb a 
magyar csemegeszőlő, mint amit folyamatosan behozunk az év különböző ideiben.  

Gyógynövényágazat. A gyógynövényágazat egy nagyon speciális terület. Két 
területből áll: a gyűjtésből és a termesztésből. Azt nem kell hangsúlyozni, hogy az 
egészség szempontjából milyen fontos, divatja is van ennek, hál’ istennek divatja van, 
és újra egy felfelé ívelő igényük van a fogyasztóknak, ugyanakkor az illóolaj-, illetve a 
kozmetikai ipar és az élelmiszeripar is nagyon komolyan használja. Méltatlan 
helyzetben hagytuk ezt az ágazatot, holott nagyon-nagyon magas szintről indultunk 
el, kicsit visszaestünk. Itt van egy nagyon fontos megjegyzésem: a 
gyógynövényágazatnak a különböző szakmai problémáit sem a jogszabályi 
hátterünkkel, sem a gyakorlatban kialakult helyzettel nem tudtuk idáig igazán jól 
kezelni és megoldani – mindjárt megmagyarázom ennek a mondatnak az értelmét.  

Néhány számot itt is: van egy kis csökkenésünk a ’90-es évektől, 42 ezer 
hektárról 30 ezer hektárra csökkent, és, igen, a drogtömegünk is jelentősen csökkent. 
A gyógynövénygyűjtésből pedig 8-10 milliárd az ágazat teljesítménye, illetve a 
gyógyteák és a gyógynövény alapú termékek már 50 milliárd, de ezt nem az elsődleges 
termékekbe szoktuk beszámítani, hanem az áruértékbe.  

Mennyi a vállalkozások száma? A felvásárlással, az elsődleges feldolgozással 30 
vállalat, a feldolgozással 50-100 vállalat foglalkozik. Ez a gyűjtésnél 5-8 ezer főt, a 
feldolgozásnál 2 ezer főt jelent, ez olyan 10 ezer főnek ad munkát.  

Pillanatnyilag Magyarországon 120-130 gyógynövényt gyűjtünk, illetve 
ennyinek folyik a termesztése. Az egy nagyon érdekes dolog – én ezt nem tudtam, de 
most már teljesen érthető a számomra –, hogy a drogtermelésünknek a 60-
70 százaléka gyűjtött, ugyanakkor amikor a gyűjtési területünk szűkül össze, és 
nagyon nehéz jogszabályok ölelik körbe ezt a gyűjtési tevékenységet, én úgy 
gondolom, hogy itt egy komoly lépést kell tenni. A gyógynövényágazat javaslatai 
alapján egyszer a gyűjtéssel és az azzal kapcsolatos jogszabályi kereteknek, 
regisztrációknak és a korlátoknak a feloldása… (Az elnök „T” betűt formál a két 
kezével.) Igenis, egy mondatom van még. A gyógynövénytermesztésnél tehát erre a 
kettőre utalnék. Úgy gondoljuk, hogy a vadon termő területből elég sok mindent be 
kéne vonni a termesztésbe, egy normális egyensúlyt kéne létrehozni. Tulajdonképpen 
ennek a kettőnek a háttere adná meg azt a stabilitást, amit a gyógynövényágazat 
igényel.  
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Egy mondat a végére: nagyon szépen köszönöm azoknak a szervezeteknek és 
személyeknek, akiket fel is soroltam ennek a kis anyagnak a végén, akik segítettek 
ebben a munkában, és, remélem, segíteni fognak a jövőben is. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Igazán fontos beszámolót tartott az elnök úr, 
mint mindig, a múltba is tekintett, és a jövőbe is, jó hírrel is szolgált és rossz hírrel is. 
Számomra rossz hír az a megállapítás, hogyha az ágazat stagnálását könyveljük el a 
valóságnak megfelelően természetesen, de jó hír, hogy az ágazat vonatkozásában 
egészen biztos, hogy Magyarország Európában egyedi éghajlati és területi 
adottságokkal rendelkezik, ezt csak ki kell használnunk és meg kell ragadnunk. 
Meggyőződésem szerint a lehetőség kulcsa, a stagnálásból kimozdulás lehetőségének 
a kulcsa, amit az elnök úr is elmondott, a tész-ek, ami sajnos egy rossz paradigmával 
bír a termelőknek a tudatában, részben őket még nagyon könnyen emlékezteti a 
termelőszövetkezetekre, ahonnan ők minél hamarabb ki szerettek volna törni, mert 
ott áldozatok voltak, másrészt a szívükben és a lelkükben még ott van a tapasztalat, 
amikor a rendszerváltás után – tisztelet a kivételnek – olyan tész-ek jöttek létre, 
amelyek nem a termelőkről, hanem egyes csoportok meggazdagodásáról szóltak, 
ebből vásároltak gépkocsikat, házakat, s a többi, és a termelők könnyen tanulnak és 
nehezen felejtenek.  

Tisztelt bizottsági tagok, vélemény, kérdés lehetőségére az adott időkereten 
belül önöké a szó. Parancsoljanak! (Ledó Ferenc jelzésére:) Parancsolj! 

 
LEDÓ FERENC elnök (FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és 

Szakmaközi Szervezet): Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke vagyok, és hozzáteszem, hogy 
a legnagyobb magyarországi tész elnöke is vagyok. A tész-ekről szeretnék azért egy 
pár gondolatot mondani. Volt egy holland felmérés 4-5 évvel ezelőtt, és az 
Magyarország gyümölcs- és zöldségtermesztéséről azt mondta, hogy a lehetőségekhez 
képest a gyümölcstermesztés olyan 30-40 százalékon van, a zöldségtermesztés meg 
50 százalékon – ez azt jelenti, hogy lenne hova fejlődnünk. Az egyik legnagyobb 
probléma az, hogy ha a minőségi árualapok koncentrációja nem következik be, akkor 
a helyi piacok kivételével mindent el fogunk veszíteni, ezt komolyan mondom, ez a 
fejlődés egyik alapja, és amíg a termelést nem tudjuk rendbe tenni, addig nem tudunk 
előrelépni. Én úgy gondolom, hogy olyan jellegű paradigmaváltásra lenne szükség, 
amiben nem mindig egy részletet kiemelve, hanem egységesen kezelnénk az egész 
rendszert, és akkor biztos hogy előre tudnánk menni.  

Amit Béla elmondott, ahhoz hozzáteszem, hogy nekünk mindig állandó vitáink 
vannak részben a területekkel, de a mennyiségekkel is, tehát amikor a FruitVeB 
ezeket a felméréseket megcsinálta, akkor összességében a zöldség területén – az az én 
szűkebb szakterületem – mi 300 ezer tonnával többet hoztunk ki, és akkor mindig 
nagy kérdés, hogy a feketekereskedelmet csak ilyen hasraütésszerűen tudjuk becsülni, 
hogy mennyi. Csak egy érdekes példát mondok: meg kell nézni a KSH statisztikai 
zsebkönyvében, amit kiadott, 2016-os adat volt, hogy a görögdinnye fogyasztása 
6,7 kiló, 10 millióra 70 ezer tonna, le van írva, hogy exportra ment abban az évben 
74 ezer tonna, ha ezt a kettőt összeadjuk, a kamara és a FruitVeB is kihozta, hogy 
abban az évben 220 ezer tonna termés volt Magyarországon. Akkor hol van az a 
maradék 60 ezer tonna? De ezt végigkísérhetnénk ugyanígy a hajtatásban, semmilyen 
jellegű… Ha most valaki megmondja pontosan, hogy Magyarországon mennyi 
hajtatott felület van, amire semmi jelentési kötelezettség nincsen, kivéve aki nagyobb 
területen csinálja, tehát így borzasztó nehéz piacot építeni ilyen szempontból.  
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Ehhez jön a termelésnek a szétaprózódása. Azért nincs részben, úgy mondom, 
gond, persze gond mindenhol lehet, de az erősen gépesített kultúrákkal nem lehet 
feketézni, ott előre meg vannak kötve a szerződések, meg tudnak egyezni az árban, a 
mennyiségben, és ott a technológia is olyan, hogy akármilyen az év, akkor is 
maximum 5-10 százalékkal van több vagy kevesebb. De egy feldolgozóipar sem tud 
arra alapozni, hogy az egyik évről a másikra akár 40-50 százalékos eltérések vannak, 
arra nem lehet fejleszteni. Tehát amíg a technológiát nem tesszük rendbe, addig ilyen 
szempontból nagyon sok gond lesz.  

Én tehát úgy gondolom, hogy ha a termeléstechnológiát rendbe akarjuk tenni, 
ahhoz az egész adózási rendszerünket úgy kell csinálni, hogy ne kelljen ügyeskedni. 
Én el szoktam mondani, és ebben a körben is el merem mondani, hogy aki ma egy 
családi gazdálkodó, és 30-40 millió forintig nem tudja úgy szétírni, és teljesen 
szabályosan, hogy ne kelljen neki adót fizetnie, az balek. Miért csinálunk ilyen 
rendszereket, miért nem próbáljuk meg úgy megcsinálni ezeket a rendszereket, hogy 
a fejlődést tudjuk elősegíteni? Itt már nem a saját piacunkkal kell versenyezni, 
tudomásul kell venni, hogy európai piac van, sőt időnként még másokkal is, és ahhoz, 
hogy akár a belföldi piacokon versenyképesek legyünk a frisstermékekkel, a zöldség-
gyümölccsel, ahhoz olyan egységes és hosszú távon lévő minőségi árualap kell, ami 
nélkül esélyünk sincsen bejönni.  

Az exportpiacoknál – a múltkor olvastam egy tanulmányt –, ugye, minden 
ország arra törekszik, hogy amit az ő éghajlatán meg lehet termelni, abból lehetőleg 
önellátó legyen. Ez így igaz. De hogyha mi exportálni akarunk, mert a lehetőségünk 
megvan, akkor el kell érni egy olyan mennyiséget, amivel számolnak velünk. Tehát 
azért teljesít a feldolgozott termék közül a zöldborsó és a csemegekukorica, mert 
abban piacvezetők vagyunk, de ha nekünk van exportképes almánk, amiből 30 ezer 
tonnát ki tudunk vinni, esélyünk sincsen, mikor a lengyelek milliókban beszélnek, 
hogy mennyit visznek exportra.  

Végül a szervezettségről egy gond. Én javasolnám, hogy egyszer beszéljük már 
ki akár ebben a körben, szívesen felvállalom ennek a lehetőségét, mert azért a 
FruitVeB-nél 2006-tól a tész-bizottság elnöke voltam, és, mondom, a legnagyobb tész 
elnöke vagyok, 400 termelőt integrálunk, 2,5 milliárd forinttal az idén meghaladjuk a 
9 milliárdos forgalmat, ebben a legnagyobbak vagyunk az országban, és nálunk a tagi 
hűség 99 százalékos, és olyan termékekkel foglalkozunk, elsősorban hajtatott 
termékekkel, amelyek a legjobban érintettek a magas áfa miatt, mert egy 500 forintos 
termelői téli árnál azért mindenki elcsábul, hogy azt a 27 százalékot hogy kellene 
megoldani, ezt a kérdést, de olyan lehetőséget meg olyan – hogy mondjam? – 
rendszert tudtunk kialakítani, amivel ez meglesz. És én most úgy gondolom, hogy a 
politika részéről, a szakma, a közvélemény részéről is van egy patthelyzet, a se veletek, 
se nélkületek álláspont, tényleg újra kell ezt építeni. Ebben most is azt mondom, hogy 
egy ki kell mondani, hogy a tész-ek nem jól működnek, de azért figyelembe kell venni, 
hogy milyen környezetben kell nekik dolgozni. Tehát hiába kap az egyik oldalon 
támogatást, ha a másik oldalon meg elmegy, a másik meg, mert nem tudja azokat az 
árualapokat megszerezni.  

Én tehát úgy gondolom, hogy Magyarországnak a pozíciója akár zöldség-
gyümölcsben nem rossz, de elsősorban először gyakorlatilag a termelést kell rendbe 
tenni, ahhoz az összes szervezettségi formát, ahhoz jönnek majd a piacok. Mi 
áruházláncokba szállítunk belföldön, exportra is, az áruházláncnak eszébe sem jut, 
hogy ne magyar terméket vegyen – ez ’11 óta van így egyébként, amikor az 
uborkabotrány volt –, ha magyart tud ugyanabban a minőségben, árban. De, 
könyörgöm, hogyha nincs olyan beszállító, ha az egyik héten ajánl neki, a másik héten 
nem, akkor ő egyből behozza az importot. Köszönöm szépen.  



 24 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsolj! 
 
MOLNÁR ÁKOS elnök (Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége): 

Köszönöm. Molnár Ákos vagyok a szőlőszaporítóanyag-szövetségtől, de röviden 
szeretnék három olyan témakört érinteni, ami a saját alágazatomtól egy kicsit 
magasabb perspektívából vizsgálja az egész kertészeti ágazatot, és főleg a 
döntéshozók irányába adresszálnám ezt a három gondolatot.  

Három stratégiai kérdésről van szó, ami rövid, közép- és hosszú távon is meg 
fogja a kertészeti ágazat versenyképességét határozni, szerintem ez a három fő 
prioritás pillanatnyilag az, hogy a genetikai alapokat minden ágazatban rendbe kell 
tenni, ebben olyan lemaradásaink vannak, hogy a világ – nem nagy szavakat 
használok – elment mellettünk. Mindannyian tudjuk az éghajlatváltozást, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos új kórokozók, kártevők megjelenését, tudjuk azt, hogy 
a vevők, illetve a társadalom részéről van egy jogos elvárás az ökológiai lábnyom 
csökkentése érdekében, fajtainnovációra van szükség, azt hiszem, az összes 
ágazatban, ahonnan itt ülünk. Ebben a nálunk jóval tőkeerősebb országok, illetve az 
olyan országok, amelyek ebbe az innovációba már nagyon régóta komoly tőkét 
fektettek, élenjárnak. Azt gondolom, fordulóponthoz érkeztünk, hogyha ebbe komoly 
erőforrásokat, mind emberi, mind anyagi erőforrásokat nem fektetünk bele, akkor 
elvérzünk ebben a nemzetközi harcban elég hamar. Kopogtatnak az ajtón az új fajták. 
Ezt tegyük rendbe! 

A második dolog, amit fontosnak látok, az az oktatás kérdése. Az oktatás 
kérdése azért fontos, merthogy ahogy a kertészeti ágazatok egyre intenzívebbek, a 
munkaerőhiány minket két síkon érint: az egyik egy mennyiségimunkaerő-hiány, de 
meg kell mondani, hogy sokkal nagyobb probléma a minőségimunkaerő-hiány. Olyan 
gépekkel, technológiákkal dolgozunk – a digitalizáció hozzánk is beköszöntött –, 
amelyek okítás nélkül, felkészült emberfők nélkül gyakorlatilag alkalmazhatatlan 
technológiák ebben az országban. Teszünk, tudom, hogy teszünk ebbe az irányba már 
lépéseket, itt most a kedves kollégára nézünk a szakképzés tekintetében, de óriási 
elmaradásaink vannak, hiátusaink vannak ebben. Kérem a politikát, hogy ebben 
lépjünk oda még hathatósabban.  

A harmadik dolog pedig, amit meg szeretnék említeni, az már egy picit az én 
ágazatomat érinti, illetve az összes szaporítóanyagost, hogy az a kevésbé szerencsés 
átszervezési folyamat, ami kormányciklusokon át húzódik, eljuttatta odáig a 
szaporítóanyag-felügyeletet és a hatósági munkát, hogy ez a rendszer gyakorlatilag 
pillanatnyilag nem működőképes. Itt sürgős, gyors döntésekre van szükség, hogy 
ennek a rendszernek az integritását visszaállítsuk, mert ez pillanatnyilag az ágazatok 
nagy részében már exportálási problémákat okoz, különös tekintettel az EU-n kívüli 
országokra. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Vadai Ágnes képviselő asszony és 

Orlóci László jelentkezett, az időkeret miatt kérem, hogy röviden fogalmazzák meg 
kérdésüket, véleményüket.  

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék 

felvetni, hogy az itt eddig elhangzottakból az látszik világosan, ami az anyagban is 
van, hogy napi szintű kis, apró, nyilván az ágazat szempontjából nem, de olyan 
problémákkal küzdenek, ami elveszi az energiát az alapvetően hosszú távra szóló, de 
az egész ágazat sorsát megpecsételő kérdésektől, mint a technológia kérdése, ami itt 
elhangzott már. Szóval nagyon más világot élünk, mint öt évvel ezelőtt, és a 
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technológia alapvetően meg fogja határozni a versenyképességet is. Aki hamarabb tud 
alkalmazkodni az új technológiai kihívásokhoz, az új technológia alkalmazásához, 
annak nyilvánvalóan versenyelőnye lesz a piacon, miközben itt az elhangzottakból az 
hallatszódott ki világosan, hogy az ágazat már így is nagyon komoly versenyképességi 
problémákkal küzd az európai, de hozzáteszem, hogy a hazai piacon is, azért ezt 
látnunk kell, és szerintem ez egy nagy probléma. Mert tudomásul kell azt venni, hogy 
a magyar termék sok esetben valóban jobb minőségű, de amikor valaki bemegy egy 
boltba, és azt látja, hogy kétszer annyiba kerül, mint az importtermék, akkor a 
pénztárcája meg fogja határozni, hogy az olcsóbbat fogja megvásárolni, még akkor is, 
hogyha az egy picivel rosszabb minőségű, de ha meg ugyanolyan minőséget kap azért 
a pénzért, akkor pedig biztosan azt fogja megvásárolni. És Ledó úr vetette fel itt azt, 
hogy az viszont alapvető probléma ezeknél az áruházaknál, hogy sokszor 
szembesülnek azzal, hogy nem egyenszilárdságú a beszállítási lehetőség, és egy nagy 
áruháznak nincs arra ideje, hogy hétről hétre kérdezgesse, hogy akkor most találunk-
e magyar uborkát, magyar paprikát, akármilyen magyart, neki előre kell tervezni. 
Tehát a tervezhetőség, az önmagában egy probléma.  

Felvetődött az oktatás dolga. Én azt gondolom, hogy az látható, hogy a 
mennyiségi kérdést nyilvánvalóan valamilyen úton-módon az elmúlt időszakban 
megpróbálták megoldani akár a környező országokban élők idehozatalával 
idénymunkára, de ez a minőségi problémát nem fogja megoldani, és ez egy általános 
probléma, nem pusztán csak az ágazatot érintő probléma. Szóval ma alapvető digitális 
ismeretek nélkül, alapvető nyelvismeret nélkül, hogy a szakmai anyagokat el lehessen 
olvasni, egész egyszerűen semmilyen ágazatban nem lehet működni.  

Végül egy dolog, amivel talán kevesebbet foglalkoztak, de szerintem azt 
mindenképp figyelembe kell venni, hogy bár vannak olyan politikai tényezők a 
világban, amelyek tagadják, de a klímaváltozás erőteljesen be fog gyűrűzni 
Magyarországra is, és ez meg fogja határozni azokat a… (Orlóci László: Nem fog! Már 
itt van!) Hát, mondjuk úgy, hogy már itt van, de még inkább, még intenzívebben, még 
ennél is jobban be fog gyűrűzni Magyarországra, amire nyilvánvalóan egy stratégiai 
tervet kellene készíteni, hogy akkor hogyan tovább, mit lehet majd csinálni.  

Én azért vetem fel ezeket a kérdéseket, mert miközben arról beszélünk, hogy 
túl magas a 27 százalékos áfa, egyetértek, hogy probléma van az oktatással, 
egyetértek, hogy a digitális világhoz való hozzáférés korlátozott Magyarországon, 
egyetértek, hogy nem versenyképes az ágazat az európai piacon mennyiségi, minőségi 
és egyéb okok miatt, egyetértek, aközben ezekkel a nagyon fontos stratégiai 
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a következő generációknak a jövőjét 
meghatározzák mind fogyasztói, mind termelői oldalon, nem nagyon olvastam, nem 
nagyon láttam anyagot. Tehát biztosan foglalkoznak ezzel is, hogy hosszú távon mi 
lesz… 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony, adjuk meg a lehetőséget másoknak is, 

ha kérhetném, az időkeret miatt, bocsánat! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Én azt értem, de szerintem a kertészeti ágazat annál 

fontosabb, mint hogy másfél órára korlátozzuk, és a Mezőgazdasági bizottság ülése 
pedig 11 órakor kezdődik, tehát lesz idő. Én ezt nagyon fontos kérdésnek tartom.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, várjuk szeretettel, ugyanúgy, mint eddig is a 

mezőgazdasági bizottsági ülésre vagy az olyan konzultációkra, mint amilyen a 
legutóbb volt, és akkor minden információt meg tetszik kapni. Előrebocsátottuk, hogy 
másfél óránk erre az ülésre a lehetőség, és megígértük (Dr. Vadai Ágnes: Még van 
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egy perc!), hogy a továbbiakban nem fogjuk időkeretek közé szorítani. Szeretném 
tisztelettel másnak is a véleményét meghatározni… (Dr. Vadai Ágnes: 
Meghatározni?! Hát, ez…!) …, szeretnénk más véleményét is meghallgatni, és inkább 
arra orientálódni, akik nem az áruházláncok érdekét képviselik, mint ön, hanem a 
termelők és a vásárlók érdekét. (Orlóci Lászlónak:) Parancsolj! 

 
ORLÓCI LÁSZLÓ elnök (Magyar Díszkertészek Szövetsége): Köszönöm 

szépen. Elnök Úr! Miniszter Úr! Képviselők és bizottsági Tagok! Köszönöm a 
lehetőséget, hogy az ágazatunk itt meghallgatásra talál. Azt szokták mondani, hogy ha 
benyomom a liftgombot, a 10. emeletet, akkor a 10. emeletig meg kell győznöm 
önöket arról, hogy mit szeretnék átadni önöknek, tehát miről.  

Az első: élelem nélkül akár egy hétig, két hétig is el lehet élni, ugye, ezzel 
egyetértünk? Víz nélkül néhány napot. Levegő nélkül önök szerint hány percet tudunk 
élni? Ugye, ezt is könnyű kiszámolni. A mi ágazatunk, a díszkertészágazat 
gyakorlatilag ezzel foglalkozik. Tehát megállapítható, és ezt kérném a bizottságtól is, 
hogy a gondolati síkon ezt próbálja rögzíteni, hogy a mi termékeink, a 
dísznövénytermékek közegészségügyi termékek, levegő nélkül, jó levegő nélkül 
nagyon rövid lesz az életünk.  

Minden hozzászólás elmondta gyakorlatilag azt, ami a mi ágazatunkat is 
jellemzi, csak néhány gondolatot ezekhez a hozzászólásokhoz. Az első az áfa kérdése. 
Az áfa kérdésében, ahogy itt nagyon jól hallottuk Ledó úrtól is, tönkreteszi a 
tisztességes gazdálkodókat, a jelenlegi áfaszint, ugyanis óriási mértékű. Én sokkal 
nagyobb mértékűnek tartom azt a szürke- és feketegazdasági százalékot, ami itt 
elhangzott. Ez az első megjegyzés. Tehát ha ezen nem változtatunk, akkor ez a 
továbbiakban fékje lesz a továbbfejlődésnek, a további innovációs beruházásoknak.  

A második kérdés a munkaerő és annak a szakképzettségi kérdése. Azt látni 
lehet, tisztán lehet látni, hogy jelenleg a legtöbb vállalkozásunkban az egyik legfőbb 
gátja a bővített termelésnek ennek a hiánya. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az 
IPA 4-gyel a munkaerőpiacra tíz éven belül, sőt öt éven belül egy elég nagy 
mennyiségű munkavállaló fog rászabadulni, aki viszont nem mezőgazdasági 
munkavállaló, tehát rendkívül jelentős kérdésnek tartjuk a teljes szakképzésnek a 
teljes átstrukturálását, teljes átalakítását. Ez a munka elkezdődött, tehát jó hír, hogy a 
kormány ezt belátta, felmérte, és elkezdte ezt a tevékenységet, tehát jelen pillanatban 
gőzerővel folyik a teljes szakképzés, a hazai szakképzés teljes átstrukturálása, és 
teljesen máshonnan indul és teljesen más irányokból, hatásirányokból, mint ahogy 
eddig történt. Én nagyon optimista vagyok abban a kérdésben, hogy ha a politika ezt 
nem írja fölül, akkor ez egy nagyon jó irány lesz.  

A harmadik kérdés pedig – és ez nem egy utolsó kérdés – az ágazati innováció, 
amit az előbb a képviselő asszony is említett, illetve a jövőtáv, a stratégia. Az 
ágazatunk és a Magyar Díszkertészek Szövetsége – ami az utóbbi egy-két hét óta már 
szakmaközi szervezetté lett minősítve, és köszönet ezért a minisztérium és a miniszter 
úr bizalmáért – mindent megtesz azért, hogy ezt az ágazati innovációs fejlesztést 
generálja. Ennek az alapja – amit itt a képviselő asszony hiányolt –, megvannak ezek 
az anyagok, ezeket úgy hívjuk, hogy stratégiai tervek. A stratégiai tervek nem statikus 
tervek, hanem dinamikus tervek, folyamatosan alakítjuk a megváltozó környezethez.  

Egyetlen utolsó példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy 
mennyire kell reagálnia egy ágazatnak az őt érő változásokra. Nemrégen 
Hollandiában tettünk egy tanulmányutazást, ahol a holland kollégák a következőt 
mesélték el: Hollandiában soha nem látott mértékű a klímaváltozás, soha nem látott 
mértékű, több mint háromhónapos aszály volt. El tudják ezt képzelni, egy atlantikus 
ország teljes fajtaszortimentjénél, teljes technológiájánál egy háromhónapos aszályt, 
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amikor az erdők száradnak ki? Tehát a hollandok a következőt tették: körülbelül egy-
két héten belül hoztak egy olyan szabályt vagy egy olyan rendelkezést, hogy a 
mezőgazdasági kormányzat egy összeget, körülbelül 30 millió eurót csak arra szánt, 
hogy azonnal, akcióterv keretében azonnal felmérje annak a lehetőségét, hogy hogyan 
lehet ezt kiküszöbölni, és a hollandok – sokszor mintát szoktunk venni a holland 
gazdákról – azonnal léptek is. De ennek egyetlenegy alapja van, hogy lépni tudjunk, 
és hogy a kormányzati döntések megfogantathassanak, ennek pedig az alapja a jól 
szervezett ágazati struktúrák. A jelen pillanatban itt az asztalnál ülőket többnyire 
ismerem, és azt tudom mondani, hogy az ágazati struktúrák jól szervezettek, 
köszönhetőleg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának mint ernyőszervezetnek, amely 
mint köztestület ezt nagyon jól generálja, illetve köszönhetően a kormányzatnak, 
amely ezt támogatja, tehát az ágazati struktúrák szakmai alapon jól szervezettek, még 
egyszer hangsúlyozom, erre kell támaszkodni a jövőben. Tehát kevésbé politikai 
döntések, inkább szakmai döntések meghozatalára lesz szükség. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elértünk a 10. emeletre. (Jelzésre:) Apáti 

képviselő úr, röviden, ha szabadna kérnem, tekintettel arra, hogy 11 órakor valóban 
meg kell nyitni a következő ülést, még van egy napirendi pontunk, és a helyiséget át 
kell rendezni. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Valóban csak néhány 

gondolatra maradt idő. Jó lenne majd nagyon rövid időn belül valami kormányzati 
reakciót kapni az áfacsökkentés kérdésére, mert ez a 27 százalékos áfa lehet, hogy 
abból a szempontból előnyös, hogy a NAV-nak jó néhány nyomozóval többet kell 
eltartania vagy fenntartania, tehát a NAV-nyomozóknak generálunk vele munkát, de 
egyébként nyilvánvalóan hátrányos, le van írva ebben a rövid összegzésben, hogy 5-
8 százalék a környező országokban az áfakulcs, 5 százalék az áfa mértéke, tehát 
érdemes lenne az 5 százalékos áfa bevezetésén nagyon gyorsan elgondolkodni.  

A munkaerőhiányról csak annyit, mert valóban az egyik a minőségi része, most 
a szakképzésbe én nem mennék bele, a mennyiségi részébe viszont igen, tehát a 
segédmunkás munkakörben foglalkoztatottakra. Nem általánosítok, nem mondom 
azt, hogy a közmunkások milyen arányú hányadára jellemző, de azért maradjunk 
annyiban, hogy a közmunka mint olyan elrontotta az emberek egy részét, lerontotta a 
munkamorált, és nagyon jó az, tisztelet a kivételnek persze, viszont az a helyzet, hogy 
ezzel a 2 ezer forintra emelt ösztönzővel még csak a munka egyik részét végeztük el – 
én ezzel egyébként egyetértek, csak féloldalas. Tehát nemcsak ösztönző elemeket meg 
többletjuttatásokat kellene belevinni a rendszerbe, hanem kötelező kényszerítő 
elemeket is. Tehát adott esetben ha a közmunkás egészségi állapotának, szakmai 
gyakorlatának, iskolai végzettségének, képzettségének megfelelő munkakört kap – 
most nagyon finoman írtam körbe –, és ő ezt egyébként minden különösebb ok nélkül 
elutasítja, csak azért, mert esetleg feszítettebb munkatempót kell produkálni egy 
parasztgazdánál, mint mondjuk a közmunkán, akkor súlyos jogkövetkezményekkel 
számoljon! Tehát ez a kettő csak együtt fog jól működni. Hogyha teljesíti a 
kötelezettségét, akkor kap egyfajta többletet, a 2 ezer forintra emelt juttatásra 
gondolok, meg akkor, hogyha elkerülhetetlenné tesszük számára, hogy az elsődleges 
munkaerőpiacra visszatérjen, mert az emberi természet már csak olyan, ha 
közmunkásról van szó, ha nem, hogy a könnyebb ellenállás irányába mozdul el, és 
próbálja a kényelmesebb megoldást választani. Nem kell hagyni, mert az mégiscsak 
luxus, hogy nem tudjuk leszedni mi sem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 
különböző gyümölcsöket, miközben a közmunkások egy jól körülhatárolható része 
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támasztja a lapátot, meg halált megvető bátorsággal gereblyézi a vizet. Ez egy 
elképesztő pazarlás, nem beszélve a kivándorlás okozta problémákról.  

Kevés szó esett itt a kárenyhítés meg a károk elkerülése, a károkkal szembeni 
védelem kapcsán, hogy a talajgenerátoros rendszert azért érdemes lenne még átnézni, 
mert talán akadnak hiányosságai, és korántsem olyan hatékony, mint amit egyébként 
mi is reméltünk. Illetőleg sokadszor elmondom, de úgy látom, hogy szükség is lesz rá, 
nem kevés elfogultsággal, hogy a szatmári térség jégkárral szembeni védelme 
mindaddig nem lesz megoldott, amíg a határon túli védekezést, tehát a kárpátaljai és 
a partiumi területek legalább 20-30 kilométeres mélységében a védekezést nem 
oldjuk meg, és szőnyegbombázásszerűen fogja tönkreverni az összes zöldség- és 
gyümölcskultúrát nagyon jó eséllyel minden évben egyébként a jég.  

Ami pedig a piacszerzést illeti, persze most ez egy kósza gondolat, és tudjuk, 
hogy nemzetközi politikai meg embargós akadályai vannak, de ha egyébként 
valamilyen területen érdemes lenne az orosz cárral a magyar miniszterelnöknek a 
kapcsolatot erősíteni, akkor az pontosan a mezőgazdasági termékek, termények 
részére a piacszerzés, hiszen az orosz birodalom – már nyugodtan nevezhetjük így – 
gyakorlatilag a közép-ázsiai kapcsolataival együtt szinte bármennyit fel tud 
szippantani, és rendkívüli mód ki is vannak éhezve egyébként a magyar 
mezőgazdasági termékekre. Ők még emlékeznek arra, hogy a magyar konzerviparnak 
milyen osztályon felüli minőségű termékei voltak, és nekem is volt szerencsém 
néhány évvel ezelőtt egy olyan, részben Magyarországon élő orosz vállalkozóval 
beszélgetnem, tárgyalnom, aki jelezte, hogy ő önmagában – nem akarok most 
mellélőni – 120 ezer tonna gyümölcsöt tudna Jekatyerinburgba és környékére 
elszállítani, tisztességes árat fizetve; most pedig, ugye, az a helyzet, hogy bár tavaly 
volt egy kiugró éve mondjuk az almaágazatnak, hogy ne menjünk messzire, most 
pedig ott tartunk, hogy a Szamos-partra borítják le egyébként azt a minőségű almát, 
amellyel Budapesten nem lehet találkozni, és Budapesten mondjuk 3-400 forintos 
kilónkénti áron árulják azt, amit mi szégyellünk beletenni mondjuk. Úgyhogy ezen is 
érdemes lenne sürgősen változtatni. A lengyelek itt megint életképesebbek, mert ők 
bevállalják a fehérorosz szállítási útvonalakat – jegyzem meg csak halkan. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Kedves Vendégek! Nagyon sok fontos véleményt, konstruktív kritikát, 

észrevételt és kérdést kaptunk. Megígérem, hogy a legközelebbi ülést rövid időn belül 
meg fogjuk tartani, és nem fogjuk időkorlátok közé szorítani.  

Összegzésként engedelmükkel két dologra szeretnék kitérni. A 
közmunkaprogram, kedves Apáti képviselő úr, nem lerontotta a munkamorált, 
hanem a közmunkaprogram elvárásának megfelelően azok a személyek főállásban 
dolgoznak, vagy pedig egyéb munkahelyekre – az azelőtt megszokott segélyezési 
rendszerrel szemben – 18-20 ezer forintos napi díjakért mennek el dolgozni, ami 
egyébként valóban ráterheli a problémát a kertészeti ágazatra, mert 18-20 ezer 
forintos napi díjat a kertészeti ágazat egyelőre nem tud kigazdálkodni. A munkaerő-
problémát tehát érezzük, csak azt szeretném kérni tisztelettel, hogy a 
közmunkaprogram sikertelenségére ne próbáljuk rávarrni, mert ez nem igaz. (Dr. 
Apáti István közbeszól.)  

A tész-ekkel kapcsolatban egy magánvéleményt engedjen meg az ágazat! Én a 
magam részéről – mivel mindenki tudja, hogy érintettje vagyok – azt mondom, 
hogyha jelenleg a tész-ek tagságáról, arról beszélünk, hogy 400 termelőt karolnak fel, 
akkor én a magam részéről azt mondom, hogy ha 4 ezret karolnánk fel, akkor is kevés 
lenne, úgyhogy meggyőződésem szerint ebben az ágazatban mindenféleképpen ez a 
legnagyobb kihívás és a legnagyobb lehetőség előttünk.  
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Helyettes Államtitkár Úr! Elnök Urak! Tisztelettel köszönöm mindenkinek a 
részvételét, találkozunk legközelebb! 

Egyebek 

A 3. napirendi pontra, az egyebek napirendi pontra van még összesen három 
percünk, hogyha az egyebek napirendi pontban, egyéb témakörben valakinek 
véleménye van, akkor azt kérem, három percben tegye meg. (Senki nem jelentkezik.) 
Ha nincs, akkor köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést bezárom. Még egyszer köszönöm mindenkinek a megtisztelő 
jelenlétét.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 39 perc) 

  

Pócs János  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


