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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

	'ben

Elnök I.ji !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Mikor készül el az Ajánlott Fajták Jegyzéke?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban varom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Egy korábban K l6971 . számon benyújtott, „Melyek az igazgatóváltás okai a szeged i

Gabonakutató Nonprofit Kft-nél?” című írásbeli kérdésemre Ön többek között azt a válasz t

adta . hogy a korábbi vezet ő . Szilágyi László megbízása 2015 . szeptember 30-ával lejárt . A

valóságban viszont december 31-ig tartott a megbízás . Azt is írta, hogy „a Gabonakutató

Nonprofit Kfi. vezetv'je felelt a munkáltatói jogokat nem a minisztérium, hanem a tulajdonos i

jogok ellátásával megbízott Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs központ vezetője

gyakorolja.” Ezek szerint a gyakorlatban nem érvényesül az a hierarchia, miszerint a NAIK a

Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya alá tartozik . Félreértés ne essék ,

nem Bóna Úrral van problémám, csupán nem értem a váltás okait . Az persze világos, hogy a

gazdaságtalan működés miatt változásokra van szükség, de ebben a Kormánynak lenne óriási

szerepe. még pedig úgy, hogy végre elkészíti a gabonákra vonatkozó Ajánlott Fajták

Jegyzékét, amelyre a mai napig nem került sor, annak ellenére, hogy a 203. évi LII . tv .

(vetőmag törvény) előír. Ennek hiánya nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a magyar



kutatóhálózat hosszú távon m űködésképtelen legyen, hiszen a hazai piacról kiszorulva, a

multik kerülnek előnyösebb helyzetbe. Nyugat-Európa vezető mezőgazdasági országaiban

már sok évvel ezelőtt megtörtént a jegyzékek meghatározása és ahhoz, hogy nálunk i s

bizonyos fajták újra felfussanak és népszerük legyenek (GK, Mii, KI-l . stb.), elengedhetetlen

a jegyzék megléte. Amennyiben ez megvalósulna, úgy a kutatóhálózatok sem kellene szépe n

„Ieépíleni”, hiszen forrás keletkezne a kutatások finanszírozására, melyet az államtól nem ka p

meg .

Ahhoz, hogy megértsük a helyzet súlyosságát, vissza kell tekintenünk az elmúlt 10 é v

eseményeíre. 2005-ben Magyarország volt a világ legnagyobb vetőmag előállítója (OECD

jelentés). Megelőztük az USA-t, Franciaországot, Németországot . Felépült Szarvason a világ

legnagyobb vetőmagüzeme (Pioneer) . 20044(51 egy magyar hölgy, nevezetesen Ertseyné Dr .

Peregi Katalin volt az ISTA (Nemzetközi Vet őmag Vizsgálók Szövetsége, 76 tagállam)

alelnöke, 2007-tő l 2010-ig pedig az elnöke . Az MSZP hatalma alatt jött néhány pihentagyú é s

létrehozta 2007 . január 01-jén a MGSzl I-t . Elkezdődött a vetőmag ellenőrzés leépítése, amel y

mára már szinte teljesen megszűnt. Tudjuk, ha nincs ellen őrzés és körülményes a minősítés ,

mert nagy a távolság (régiós területi leosztás), esetleg nem lehet telefonon, vagy intemete n

elérni a hatóságot, akkor nem fémzároltatnak . Ennek eredménye a feketekereskedelem (adó

elkerülés) . Napjainkra az Európai Unió ,szégyenpadjára" kerültünk, a felújítási arány (tehát ,

hogy hány évente vetnek fémzámlt vetőmagot) tekintetében, mert mindenki megel őzött. még

Románia is. Jelenleg Magyarországon a felújítási arány 20%, ami azt jelenti . hogy csak ö t

évente vetnek minősített őszi búza vetőmagot. (2004-ben még 40% felett volt a felújítás í

arány.) Ez rozs esetében tizenkét év. A vetőmagágazat lassú sorvadása munkahelyek ezrei t

szüntette meg, ami a vidéknek nagyon nagy csapást jelent, A gazdasági oldalát nézv e

kijelenthető , hogy a magyar gazdaságnak milliárdokba kerül ez a helyzet. A gazdák ősszel ,

sokat keresgélnek, hogy az óhajtott fajtához hozzá jussanak . Ez a megfelelő információk

(állami kommunikáció, Ajánlott Fajták Jegyzéke, Leíró Jegyzék hiánya) nélkül a külföld i

fajták irányába viszi cl a kereskedést, mivel ezeket a fajtákat hatalmas marketinggel, viszont

jóval drágábban adják el a magyar fajtákhoz képest . A magas vetőmag ár jóval magasabb

licenc díjat jelent a külföldi fajta tulajdonosnak, viszont az alacsonyabb áron értékesített

magyar lhjták után kevesebb a licene díj jár, és ezért a magyar nemesítő házak csökkenő
bevételt könyvelhetnek el . Pedig nekünk csak a hagyományos, jó min őséget termő búza fajták

képezhetik a külföldi értékesítés áru alapját . Különösen Ukrajnának az Unióval kötött szaba d

kereskedelmi egyezménye után .



Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy mikorra várható az Ajánlot t

Fajták ,legyzékének elkészítése, ezáltal a kutatóhálózat és a hazai vetőmagok

támogatása ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 9 .

Tisztelettel :

Magyar Zoltá n
Jobbik
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