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Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. * (8) bekezdése alapján K/8841 .
számon hozzám benyújtott, „Mikor készül el az Ajánlott Fajták Jegyzéke?” című írásbeli
választ igénylő kérdésére a következő választ adom :

Kérdése egy korábbi, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft .-nél történt igazgatóváltással
kapcsolatos válaszomra történ ő reagálás, és abból kiindulóan a magyar vet őmagágazat
múltbeli és jelenlegi helyzetértékelése, érintve több más téma mellett a hatóság i
tevékenységet és a nemzetközi szervezetekben történő magyar részvételt .

Szeretném tájékoztatni Képviselő Urat arról a körülményrő l, hogy a szegedi Gabonakutató
Nonprofit Kft . igazgatójának személyi váltására Szilágyi László úr nyugdíjba vonulása miatt
volt szükség .

Képviselő Úr az előbbiekben kiemelt területek tekintetében ok-okozati összefüggést próbá l
felállítani a negatív tendenciák és az Ajánlott Fajták Jegyzékének hiánya között . A magyar
vetőmagágazat olyan komplex terület, melynek részbeli elemzése után a probléma megoldás i
javaslatának ön által részletezett módon történő leegyszerűsítésére most nem kívánok
reagálni .

A konkrét kérdésére rátérve tájékoztatom, hogy a növényfajták állami elismerésér ő l szóló
40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 24 . §-a szerint a növényfajták állami elismerése során
elvégzett DUS [megkülönböztethetőség (Distinctness), egyöntetűség (Uniformity) é s
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állandóság (Stability)] vizsgálatok alapján gyümölcsfajták esetében fog a megjelentetés alat t
álló Leíró Fajtajegyzék tájékoztatást adni az állami elismerésben részesítet t
gyümölcsfajtákról, a vizsgálatok során tapasztalt lényeges morfológiai, termesztési é s
felhasználási tulajdonságaikra vonatkozóan .

A termelők tájékoztatására szolgáló Ajánlott Fajták Jegyzékének a kiadása igényként má r
megfogalmazódott . Tájékoztatom, hogy tárcám irányításával jelenleg már zajlanak az érdem i
egyeztetések az Ajánlott Fajták Jegyzékének tárgykörében. Az Ajánlott Fajták Jegyzéke az
állami elismerésben már részesített . vagy a Közösségi Fajtajegyzéken szerepl ő fajták közül a
hazai gazdasági értékvizsgálaton átesett fajták esetében további statisztikailag értékelhet ő
szántóföldi kísérletek alapján lesz összeállítva a termesztök további tájékoztatása céljából . A
kísérletek módszertanának összeállításáért és évenkénti közzétételéért a Nemzet i
Agrárgazdasági Kamara felel ős. A 40/2004. (IV . 7 .) FVM rendelet 25 . §-a szerinti Ajánlott
Fajták Jegyzékében a fajták gazdasági értékére vonatkozó tulajdonságokat kell megadni .
különös tekintettel a tLrnt őképességre, min őségre és a növénykórtani tulajdonságokra .

Fel kívánom hívni a figyelmét néhány intézkedésre, melyet a kormány tett a magyar fajtá k
használatának növelése érdekében :

- Megerősítettük a vetőmag-felügyeleti hatósági szervezetet, az Ön állításával szembe n
tehát a vetőmag ellenőrzés nem szűnt meg .

- Magyarországon a vet őmagtermelés a hazai gazdaság egyik legsikeresebb ágazata,
egyben az Európai Unió 3 . és a világ 9. legjelentősebb exportőrének számítunk, mely a
szigorú nemzetközi sztenderdeknek megfelel ő hatósági ellenőrzésen alapuló
minőségbiztosítási rendszer nélkül nem valósulhatna meg .

- Az öntözés-fejlesztési beruházások támogatását elindítottuk, mely a vet őmagágazat
szempontjából is kiemelkedő jelentőségű .

- Minden eszközzel segítjük a hazai nemesítésű növényfajták használatának
elterjesztését („Magyar földbe magyar magot!" kampány) .

- A fémzárolt vetőmag használatot és vet őmagtermelést ösztönző jogszabályi elő írások
kerültek bevezetésre (például termeléshez kötött támogatás, de minimis támogatás) .

Végül jelezni szeretném, hogy a magyar vet őmagtermesztés nemzetközi jó híre most is
fennáll . és minden tő lünk telhetőt meg is teszünk ennek erősítése érdekében .

Remélem, hogy kérdésére adott válaszom aggodalmát eloszlatta .

Budapest, 2016 . február ,,,2-)t "
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