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„A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben
ember lenni mindég, minden körülményben”

(Arany János)

 „Az igazat mondd, ne csak a valódit.”
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A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatókörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

SAJTÓPOSTA
A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata, benne a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, 
jobbító  kritikai  jelzéseivel,  tiltakozásaival,  kérdéseivel,  javaslataival,  amelyek 
névvel, jeligével, illetve ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
4./ § (1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja 
sokszínűségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./
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CIKKÜNK NYOMÁN
Ma sincs rend a hazai gyümölcs- és zöldségpiacon — avagy:
MEDDIG KELL TŰRNÜNK A KÜLFÖLDI ÁRÚDÖMPINGET?

Tavaly nyár közepén jelent meg elektronikus oldalainkon a BAJ VAN A KÍNÁLATTAL, MEG 
AZ ÁRAKKAL is a hazai gyümölcs- és zöldségellátásban! című írásunk, amely az ország 
szinte minden nagyobb térségében hallható lakossági bíráló véleményeket foglalta össze e fontos 
haszonnövényeink  termesztési  és  termékértékesítői  gondjaira,  valamint  a  más  országokból 
rendszeresen  érkező ilyen  áruk nagyon  gyenge minőségére,  illetve  az  ennek  ellenére  történt 
túlkínálatára vonatkozóan. Sorainkat a következő kollektív indítvánnyal zártuk:

Írja elő  kormányrendelet, hogy a nagy üzletláncokban és a kis boltokban egyaránt a 
szezonálisan  kínált  gyümölcsök,  zöldségfélék  legalább  felének  magyarországi 
származási  helyűnek  kell  lennie,  amit  a  hatóságok  gyakran  és  szúrópróba-szerűen 
ellenőrizzenek, megfelelő szankciók alkalmazása mellett!

Hogy a túlzottan nagy haszonkulcsú, tehát féktelen, a harácsolást, vagy a kapzsiságot 
sejtető áremelések ne következzenek be, indokolt esetenként az árstop életbe léptetése 
a  gyümölcs-  és  zöldségfronton,  amelynek  betartását  szintén  hatóságilag  kell 
kontrollálni, szankció alkalmazása mellett!

A gyümölcs  és  zöldség  megfelelő  minőségének  és  élelmiszer-biztonságának  teljes 
garantálása érdekében kezdeményezzen a szaktárca tárgyalásokat Brüsszelben arról, 
hogy az élelmiszer kerüljön ki az áruk szabad áramlását kimondó uniós elv hatálya alól! 
Vagyis  a  termékkör  kapjon  ugyanolyan  minősítést,  mint  fegyver  és  a  gyógyszer, 
amelyek  a  különleges  kategóriába  tartozóan  ma  sem szállíthatók  az  országhatárok 
figyelembe vétele nélkül.

E  cikkünkkel  felkerestük  az  ügyben  érintett  vidékfejlesztési  minisztert,  az  országgyűlési 
mezőgazdasági bizottság elnökét, valamint a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács vezetőjét,  kérve a válaszukat, hogy azok lényegét közreadhassuk a  világhálós 
népújságunkban!

Miért hallgatnak?

Azzal kell kezdenünk, hogy a két utóbb említett szakmai vezetőtől máig nem érkezett reagálás, 
holott azt már levélben is sürgettük. A hallgatást ekképpen kommentálják olvasóink:  

Az Unión belül és kívül is feltehetően erős kereskedelmi lobbyk működnek, amelyeknek érdekük 
lehet a magyar zöldség- és gyümölcs ágazat, úgymond vergődési szinten tartása, miáltal szabad 
útja  van a  hazánkba hatalmas  mennyiségben áramló idegen áruknak,  a  minőségükre tekintet 
nélkül.  A parlamenti  szakbizottság  pedig  attól  tarthat,  ha  a  mi  termelőink  és  kereskedőink 
védelmében határozottan,  sőt  keményen  lépne fel,  kiválthatná  Brüsszel  újabb rosszallását.  A 
Terméktanácsnál meg azért nézhetik el a zöldség-gyümölcs helyzet rendezetlenségét, mert abból 
kiindulva,  nem  kell  szembe  fordulni  a  globális  kereskedéssel,  ami  e  közösséghez  tartozó 
vállalkozásoknak  jó  is  lehet,  hiszen  lényegében  korlátlanul  forgalmazhatják,  értékesíthetik  a 
külföldről érkezett gyümölcsöt, zöldséget, amiből szép hasznuk van.
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A küldeményünk legelső címzettje, a Vidékfejlesztési Minisztérium, bár késéssel, de válaszolt, 
mégpedig a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya által. Soraikból megtudható:

A szakminisztérium védi a termelői és fogyasztói érdekeket

A tárca számára kiemelt feladat a hazai előállítású, magas minőségű zöldség-gyümölcs termékek 
piacra  jutásának  elősegítése,  a  hazai  termelők  védelme,  valamint  a  kereskedelmi 
áruházláncokban történő áruforgalmazás minőség- és eredetellenőrzése.

Fontos  megjegyezni,  hogy  uniós  tagságunk  teszi  lehetővé  a  közösségi  agrártámogatási 
keretekhez való  hozzáférést,  amely  a  teljes  zöldség-  és  gyümölcságazat  fennmaradásának, 
fejlődésének  alapvető  és  nélkülözhetetlen  feltétele.  A minisztérium pedig  minden  lehetséges 
eszközzel dolgozik azon, hogy elősegítse a közös érdekek érvényesülését, így például:

—  A  Nemzeti  Élelmiszer-biztonsági  Hivatal  munkatársai  további  szakhatóságokkal 
együttműködve  rendszeresen  végeznek  ellenőrzéseket a  forgalomba  került  élelmiszerek 
származásának nyomon követhetősége céljából, amelyek eredményeiről folyamatosan beszámol 
a sajtó;

— Az Agrármarketing Centrummal együttműködve a minisztérium folyamatosan támogatja a 
fogyasztói  szokások  befolyásolására  irányuló,  a  hazai  termékek  fogyasztását  elősegítő 
kampányokat.

—  A  minisztérium  többször  indítványozta  a  kormányzati  oldalon  az  élelmiszerek  áfa-
terhelésének csökkentését,  amelyet  eddig  a  szűkös  költségvetési  keretek  között  nem sikerült 
érvényesíteni.

— Az Országgyűlés a közelmúltban fogadta el  a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 
vonatkozásában  a  beszállítókkal  szemben  alkalmazott  tisztességtelen  forgalmazói 
magatartás  tilalmáról  szóló  2009.  évi  XCV.  Törvény módosítását,  ami  többek  között  az 
áruházláncok bizonyos esetekben tapasztalt túlkapásainak megfékezésére szolgál. 

A fentiek alapján összességében biztosíthatom arról, hogy a korlátozott beavatkozási lehetőségek 
ellenére minden tőlünk telhetőt megteszünk a hazai zöldség-, gyümölcstermelők és a fogyasztók 
érdekeinek védelmében — közölte velünk dr. Szabó Balázs főosztályvezető. Aki azonban arra is 
figyelmeztetett:

A  cikkben  felvetett  javaslatok  —  nevezetesen  az  árstop  életbeléptetése  a  zöldség-
gyümölcsfronton,  a  magyarországi  származású  élelmiszerek  legalább  50  %-os  forgalmazási 
arányának  kötelezővé  tétele,  valamint  az  élelmiszerek  szabad kereskedésének  korlátozása  az 
Európai  Unió  tagországai  között  — alapvető  ellentétben állnak  Magyarország európai  uniós 
tagságából  származó  vállalt  kötelezettségeivel.  Ebből  adódóan  ilyen  vagy  ehhez  hasonló 
intézkedések meghozatalát nem tartjuk kivitelezhetőnek.

A magyar termelők-fogyasztók szerint:

Nem vergődhet uniós függőségben a hazai zöldség-gyümölcs piac!

Az előzőkben közölt tárcai válaszról e nyilvánosságra hozatal előtt informáltuk a tárgybeli első 
cikkünkben megszólalt olvasóinkat, vagyis a termelőket és fogyasztókat, akiknek álláspontját az 
alábbiakban adjuk közre:



Az  rendjén  való,  hogy  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium kiemelt 
feladatként foglalkozik a termelői és fogyasztói érdekek védelmével, ám 
itt  az a gond: a magyar termelő, a magyar kereskedő és az úgymond 
nemzetfölötti  globális  árumozgásokat,  árukínálatokat  szervező  és 
lebonyolító  erők  között  nemigen  jöhetnek  létre  az  említett  közös 
érdekek.  A feszültségek, viták azonban annál inkább, amelyek levét a 
hazai termelők és fogyasztók isszák meg, az előbbiek az által, mert alig 
tudják  a  termékeiket  eladni,  az  utóbbiak  pedig  azért,  mert  általában 
drága és mégis gyenge minőségű áruhoz tudnak hozzájutni. És hiába az 
agrártámogatási keret igénybevétele, a hazai termékfogyasztásra buzdító 
kampány, a hatósági kalákában folytatandó és a termékek származására 
vonatkozó  ellenőrzések,  vagy  éppen  az  árúházi  túlkapások  törvényi 
szabályozásai, ezek a dolgok a kedvezőtlen történések utáni kullogással 
egyenértékűek. E  történéseket  ugyanis  az  élelmiszerek  uniós  kereten 
belüli  szabad  mozgásának  rendje  generálja,  ami  lehetetlenné  teszi  az 
élelmiszer-biztonság garanciájának érvényesülését is.

Szólni kell arról is, miszerint számos jele van, hogy a szabad áruáramlás 
a  nem  jogkövető  magatartást  tanúsítók,  tehát  a  csalók kedvenc 
vadászterülete, főleg amiatt, mert a határok megszűnésével gyakorlatilag 
kontrollálhatatlanul hozzák-viszik a termékeket, hiszen valamennyi ide 
vezető,  vagy innen induló út  mentén nem lehetnek ott  a  nap minden 
percében, órájában a hatósági ellenőrök. Ismert trükkös megoldás a csak 
fiktív  árumozgás,  tehát  a  kivitel,  vagy  behozatal,  amelynek  révén  az 
ezen akció lebonyolítói áfa nélkül „dolgoznak”, megkárosítva ez által a 
költségvetést,  de  bőségesen  hizlalva  a  saját  pénztárcájukat.  Az  ilyen 
eszközök révén bizony lehet manipulálni az árakat, lefelé, de felfelé is. 
És e kategóriába tartozó módszer ama átverés is, hogy a külföldi árút, 
magyar  származásúként  adják  el  az  áruházláncokban,  Persze,  már 
ilyesmit  tesznek a  spekulánsokhoz sorolható  magyar  kofák is,  akik  a 
multiknál  beszerzett  olcsó külföldi  árút  adják el  drágábban,  azt  hazai 
termésként feltüntetve. Az ilyetén torz árdrágulásokkal szemben kellene 
alkalmazni az árstoppot!

Az  említetteken  túl  az  is  komoly  gond,  hogy  a  szabad  áruáramlás 
lehetőséget  teremt  bármilyen  silány  minőségű,  sőt,  az  egészségre  is 
veszélyes  élelmiszer behozatalára.  Megjósolni  sem  lehet,  hogy  az 
európai, vagy a balkáni térségünkben hány maffiacsoport alkalmazza e 
módszert.  Ilyen  okból  is  van  hazánkban  dömpingje  a  külföldi 



termékeknek, amelyek sorában gyakorta olyan rossz ízű, zamat nélküli 
zöldségek,  gyümölcsök  kaphatók,  amelyeket  egyáltalán  nem  lenne 
szabad közforgalomba engedni, főleg akkor, ha a helyüket elfoglalhatják 
a kiváló minőségű hazai áruk, amelyek termesztésére roppant alkalmas a 
világ  legjobb termőképességű területe  3  százalékához tartozó magyar 
föld is. Mindezek érdekében szükséges előírni, hogy a kínálat felének 
tényleges magyarnak kell  lennie,  így  segítve ezzel  a  hazai  termelés 
piacát.

Egyébként hírek vannak arról, hogy már nem is egy uniós képviselő szót 
emelt nemzetközi fórumokon az áruk szabad mozgásának korlátozásáért, 
hivatkozva az  élelmezési önrendelkezési jogra.  Ezt a fontos kérdést a 
magyar  szakminisztériumnak  is  fel  kell  vállalni,  például  az  uniós 
bizottságok elé terjesztendő indítványban, az Unióban dolgozó  magyar 
képviselőknek  pedig  a  plenáris  ülésen  is  meg  kell  tenniük  ezt  a 
kezdeményezést.  Mert  nem  vergődhet közösségi  függőségben  a 
magyar zöldség-gyümölcs termesztése és eladása! Itt a lényeg:

Az élelmiszert, mint kockázatos árut, amely az emberi egészséget, életet 
is  veszélyeztetheti,  különleges  terméknek  kell  minősíteni, ama 
termékkörbe sorolva, mint a gyógyszert és fegyvert, amelyek szigorú 
ellenőrzések nélkül nem szállíthatók az országok határain át!

*

Szerkesztői  megjegyzés:  E  cikkünket  eljuttatjuk  dr.  Fazekas  Sándor  vidékfejlesztési 
miniszterhez,  az  országgyűlési  frakciókhoz,  valamint  a  legnépesebb  uniós  képviseleteink 
vezetőihez, kérve, hogy e közérdekű ügyben tegyék meg a szükséges lépéseiket. Az erről várt 
közlésük  lényegéről  pedig  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG Sajtóposta  rovatának  elektronikus 
oldalain  tájékoztatjuk  olvasóinkat,  mégpedig  a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak 
alapvető szabályairól rendelkező 2010. évi CIV. törvény-ben foglaltaknak, így a hitelességnek, 
pontosságnak, a tény-  és  időszerűségnek,  a  sokoldalúságnak  és  a  kiegyensúlyozottságnak 
megfelelően!

2013. január 15.                                                                                                     Velkei Árpád
                                        rovatszerkesztő
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