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A magyar díszkertészek egyez
tették kérdéseiket Jakab 

Istvánnal, a Magyar Gazda
körök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségének (Magosz) el
nökével és Mártonffy Bélá-
val, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) Országos Ker
tészeti Osztályának osztály
vezetőjével. A szűk körű talál
kozó legfontosabb célja az 
volt, hogy szorosabbra fűz
zék a kamara és a díszkertész 
szövetség együttműködését 
abban a reményben, hogy a 
köztestület közreműködésé
vel hathatósabbá válik a dísz
növényágazat érdekképvise
lete. 

A szövetség számára stra
tégiai jelentőségű, hogy a 
díszkertészek tagegyesületei 
által nevezett jelöltek sikere
sen szerepeltek a decemberi 
agrárkamarai választásokon, 
így ezentúl önálló küldöttek
kel, szavazóképes köztestüle
ti tagokkal (két országos, két 
megyei kertészeti és beszál lí
tó ipari osztályvezetővel, eti
kai bizottsági taggal) vehet 
majd részt a kamara, és a ker
tészeti osztályon belül 2014
ben megalakult Díszkerté
szeti Alosztály munkájában.

A szövetség elnökségének, 
illetve tagegyesületei vezetői
nek részvételével zajlott meg
beszélésen fölvetett témák 
olyan konkrét kérdéseket érin
tettek, mint az adórendszer 
átalakítása, az áfa csökkenté
se (az EUban 5 és 13% kö
zött mozog a dísznövények 
forgalmi adója), a közterhek 
és adminisztrációs terhek 
csökkentése, egyes kamarai 
támogatások elérése (a szak
mai szervezetek anyagi támo
gatása, az alosztályok költség
vetési forráshoz juttatása), a 
szakoktatás, a mester és duá
lis képzés erősítése, a nö

vényvédelmi kockázatelem
zés, az előrejelzési kutatások 
megerősítése és egyes jog
szabály alkotási anomáliák fel
oldása.

A kötetlen hangvételű be
szélgetésen fölvetődött kér
désekre válaszolva Jakab Ist
ván elmondta, hogy olyan adó
rendszeren dolgoznak, amely 
segíti a gazdaság tisztulását, 
versenyképességét, szakmai 
és technológiai fejlődését. Az 
áfakérdés a kamarában fo
lyamatosan napirenden van, 
azt azonban meghatározza  
a nemzetgazdaság helyzete. 
A szakképzéssel kapcsolat
ban megjegyezte, hogy fog
lalkoznak az agrárfelsőokta
tás átalakításával. A hallgatók 
és a diákok elméleti és gya
korlati oktatását a 21. század 
követelményszintjére kell fej
leszteni, és a korszerű tech
nikai ismereteket átültetni a 
gyakorlatba. Bizonyos szak
mákat képzéshez kell kötni. 
A közterhek és adminiszt
rációs terhek csökkentésé 
re uniós és nemzeti szinten 
is konkrét javaslatokra van 
szükség.

Jakab István megerősítet
te, hogy az utóbbi időkben a 
kamara és szövetségesei kö
zött, így a díszkertészekkel is 
jó együttműködés alakult ki, 
az új kamarai törvény lehető
vé teszi a teljes szakma, a ter
melés, a feldolgozás és a ke
reskedelem képviseletét. Ma
gyarország kormánya part
nerként tekint a NAKra, ezért 
azt tanácsolta, hogy a dísz
kertészeti alosztályban állít
sák össze az ágazat számára 
stratégiailag fontos, szakmai 
érvekkel alátámasztott „prob
lémacsomagokat”, abban hi
telt érdemlően bizonyítsák a 
versenyképesség és a tovább
lépés akadályait, majd továb

bítsák a kertészeti osztály fe
lé. Ott érdemben áttanulmá
nyozzák és bizonyos prioritá
sok figyelembe vételével 
rangsorolva megkezdik a tá
mogathatónak ítélt ügyek ér
demi képviseletét. A kamarai 
érdekképviselet akkor válik 
hatékonnyá, ha érdemben ki
dolgozott, erős szakmai ala
pon nyugvó, kiérlelt előter
jesztéseket fogalmaz meg a 
kormány felé. Jakab István 
azt javasolta, hogy májusban 
folytassák a kerekasztalmeg
beszélést.
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Hathatós érdekképviselet
Dísznövény

A Magyar Díszkertészek Szövetsége kerekasztal-beszélgetésre hívta meg Jakab Istvánt, 
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnökét, 
az Országgyűlés alelnökét. A beszélgetésre a Magyar Kertépítők Országos 
Szövetségének (Makeosz) bükfürdői szakmai rendezvényén került sor.
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