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A Házszabály 91 . §-a alapján K/13968 . számon hozzám benyújtott, „Hogyan
látja a zöldség-gyümölcs ágazat szereplőinek helyzetét?" című írásbeli kérdésére
a következő választ adom .

Magyarország 2004 . május 1-től az Európai Unió tagja. Ettől az időponttól
hazánkban is a közösségi rendtartás szabályai érvényesülnek, ez vonatkozik a
zöldség-gyümölcs piacszabályozásra is .

Az EU csatlakozással azok a korlátozó tényezők, amelyek a friss zöldség-
gyümölcs termékeink piacra jutását korábban akadályozták, a kibővült egységes
piac révén szabad utat nyertek, ezzel a hazai piac is nyitottá vált . A piaci
versenyt, csak a termelői összefogással létrehozott és megfelelő
infrastruktúrával, piaci ismeretekkel rendelkező, a koncentrált árumennyiséggel
és választékkal, a fokozott élelmiszerbiztonsági követelményeket teljesítő
termelői értékesítő szervezetek képesek felvenni . Az EU ezeken a szervezeteken
keresztül támogatja az ágazat termelőit . A 40 milliárd forint összegű
hitelcsomaggal szintén segíteni akarunk a kis- és középvállalkozásoknak, ennek
részesei a zöldség- és gyümölcstermelők is .

A kormány és az ágazat vezetésének céljai között nem szerepel a termelői
tulajdonú feldolgozók támogatása . A kereskedelmi tevékenységet folytató



szervezetek támogatását azért nem tervezzük, mert mi ilyennek tekintjük a
termelői értékesítő szervezeteket .

Az Európai Unió a mezőgazdasági termékek tájékoztató és promóciós
programjait támogatja, amelyek tartalmazzák az élelmiszerek belső
tulajdonságait, európai eredetét . A tervezett költségek felét Brüsszel állja, a
pályázónak legalább 20 százalék saját forrással kell rendelkeznie és a
fennmaradó rész, lehet nemzeti támogatás is, amennyiben rendelkezésre áll
költségvetési keret .

A zöldség-gyümölcs "nagybani piacok" működtetése önkormányzati hatáskörbe
tartozik. Ezeken a piacokon az áru érkezését és kiszállítását nem regisztrálják
(csak bemondásra), az áruk jelentős része számla nélkül vált gazdát . Nagy az
értékesítési függőség az ár, az import áru mennyiségétől és a hazai termelői
felhozataltól. Ezért ezek nem egy tervezhető és kiszámítható piacok.

Az új kereskedelmi törvény elkészítése a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium kompetenciájába tartozik, ennek elkészítésében
társminisztériumként veszünk részt . A tisztességtelen piaci magatartás
visszaszorításában élni kell a Versenytörvény adta lehetőségekkel . Ezért
szükséges a fogyasztóvédelem szerepének az erősítése . Ugyanakkor az illetékes
hatóságoknak a szigorúbb, gyakoribb ellenőrzések mellett élni kell a
szankcionálás visszatartó erejével . Ezekben a kérdésekben több tárca
együttműködése szükséges .

Kérem válaszom szíves elfogadását .
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