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Tisztelt Képviselő úr!

A Házszabály 91 . §-az alapján K/11302 . számon hozzám benyújtott „Mire
számíthatnak a bogyós gyümölcs termelők?" című írásbeli kérdésére a
következő választ adom .

Képviselő úr előtt is ismert, hogy Magyarország 2004. május 1-től az Európai
Unió tagja, s ettől az időponttól hazánkban is a közösségi rendtartás szabályai
érvényesülnek . Ez vonatkozik a zöldség-gyümölcs piacszabályozásra is . Olyan
ágazatról van szó, melynek termelését az unió nem korlátozza, nincsenek
termelési kvóták, a piaci viszonyokat a kereslet-kínálat határozza meg . Ebben az
állam szerepe korlátozott. A zöldség-gyümölcs piacszabályozásra vonatkozó
2200/96/EK tanácsi rendelettel elfogadott és annak végrehajtására megjelent
rendeletek határozzák meg, hogy imilyen támogatás nyújtható az ágazat csak
azon termelői számára, akik termelői értékesítő szervezetekben vesznek részt .
Az Unió az alaprendeletben, a termelői szervezetek céljai között különösképpen
kiemeli, hogy e szervezeteknek kell biztosítani, hogy a termelés tervezett és a
kereslethez igazodó legyen .
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A hazai bogyós gyümölcsök termesztését az időjárás jelentősen meghatározza .
A termékek kisebb mennyisége kerül friss fogyasztói piacra, jelentős hányaduk
vagy a teljes mennyiség (például a fekete ribiszke) élelmiszeripari feldolgozásra
(konzervipari, hűtőipari, sűrítmény- és légyártási célra) .
Így az értékesítés feltételeit mennyiség és ár vonatkozásában alapvetően a
feldolgozók határozzák meg annak függvényében, hogy a raktárkészletek és az
értékesítés piaci lehetőségei mit mutatnak . Magyarország a bogyós gyümölcsök
termesztése tekintetében nem meghatározó, de sok kis termelőt érint ez a
termékkör .
Frissen és feldolgozva a fő értékesítési piacaink az EU országai, ezért erősen
függ e termékek értékesítése ezen országok friss és feldolgozott bogyós
gyümölcs termelésétől . A szélsőséges időjárási tényezők alakulására - a téli és
tavaszi fagyra, vagy az aszályra - ezek az ültetvények jelentős
hozamingadozással reagálnak, ez a piaci árakban is megjelenik, így a termelői,
feldolgozói és kereskedői összhang nem minden esetben feszültségmentes . Az
idei évben egyedül az egres termésének piaci elhelyezése volt gondmentes, a
piaci ára - amely a termelő számára igen kedvezően alakult -magas értéket ért
el (350-400 Ft/kg) . Hosszú évek tapasztalata, hogy a magas árakat - s ez
érvényesült az idei meggy értékesítésénél - a következő évben „méltánytalanul"
alacsony felvásárlási árak követik .

A címmel kapcsolatban Képviselő Úr további kérdéseket is megfogalmazott, így
az ágazati elemzés és az idén kialakult helyzet valós okainak megállapítását kéri
számon a minisztériumon. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kérdéseknek az
elemzése, a piaci okolt feltárása a szakmai Szövetségek, szakmaközi szervezetek
feladata, mint ahogyan az EU a 2200/96/EK rendelet 19 . cikkében is
meghatározta, hogy

- az ágazat vertikalitására vonatkozóan elvégezzék az elemző piaci munkát
és

- e termékek értékesítésének koordinálásában közreműködjenek, törekedve
az évekénti piaci helyzet ismeretében a kiegyensúlyozott árkialakításra,
amelyek a vertikum valamennyi szereplője számára az eredményes
működéshez szükséges jövedelem elérését lehetővé teszi, ügy hogy

- képviseljék a fogyasztó, de a termelők érdekét is .

A következő évben, vagy években várható-e, hogy hasonlóan alakuljanak a piaci
viszonyok, erre nehezen lehet prognózisokat adni . Ki az, aki megmondja, hogy
milyen időjárási tényezők - téli- tavaszi fagy, aszály - fogják a jövő évi
termelést befolyásolni nemcsak magyarországi, hanem európai viszonylatban . A
döntő szempont, hogy abban a piaci körben, amelyben Magyarország is mozog,
milyen termés lesz, hiszen a piac működését a keresleti és kínálati viszonyok



határozzák meg döntően, főleg abban az esetben, ha a termék jelentősebb aránya
csak feldolgozási célra értékesíthető .

Mit tesz a szaktárca annak érdekében, hogy a termelők ebben az ágazatban
tisztességes jövedelemhez jussanak, a feltett kérdésére az alábbiakban
tájékoztatom. A bogyósgyümölcsök ez évi piaci értékesítése, a „méltánytalan"
piaci ár az EU-hoz csatlakozott országok közül elsősorban Lengyelországot és
Mágyarországot érintette igen kedvezőtlenül . Ezért az EU zöldség-gyümölcs
piacszabályozásának reformja keretében a két ország kezdeményezi a Tanácsnál
és a Bizottságnál, hogy az alacsony feldolgozói árak miatt kerüljenek be e
termékek a támogatható élelmiszeripari célra termelt termékek árkiegészítő
támogatásban részesíthető körébe, hasonlóan az ipari paradicsomhoz, vagy a
befőtt gyártás céljára termelt gyümölcsökhöz (őszibarack, Vilmos körte) .

Kezdeményezéseink mellett arra is ki kell térnem, miszerint a termelőknek -
annak érdekében, hogy tisztességes jövedelemhez jussanak - a termesztési
feltételeken túl a piaci viszonyokat is jól kell ismerniük, mivel a jövedelem
döntő részét a piaci versenyben kell megszerezni és nem támogatásból .

Az Uniós csatlakozás és a közösségi szabályok érvényesülése egyaránt abba az
irányban hatnak a zöldség-gyümölcs piacszabályozás területén, hogy a termelők
mind teljesebb kőre a termelői értékesítő szervezeteket válassza . Így
mérsékelhető a termelői kiszolgáltatottság, illetve javítható a kialakult piaci
viszonyokhoz az alkalmazkodóképesség. Ennek elősegítésére eddig is jelentős
támogatást fordított a szaktárca, és továbbra is segíteni kívánjuk a termelői
szervezetek fejlődését, a kínálat koncentrációját .

Kérem Képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2004 . szeptember „ „
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