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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Mezőgazdasági bizottság 
Kertészeti albizottsága mai ülésén megjelenteket, vendégeinket, a szakértőket, 
a minisztérium és a szakigazgatás különböző képviselőit! A Kertészeti 
albizottság az ülését két témakörben kívánja a mai napon megtartani: régi 
kívánsága volt a kajszibarack-termelőknek, hogy foglalkozzon a kérdéssel az 
albizottság, aminek most tudunk eleget tenni, illetve a szőlő betegségével 
kapcsolatos kérdéskörről is szeretnénk váltani néhány szót.  

Engedjék meg, hogy először egy technikai kéréssel forduljak önökhöz! 
Mivel egy parlamenti ülésnek lettünk ma mint országgyűlési képviselők 
ismételten a részesei, ezért legkésőbb háromnegyed 11-kor be kell sajnos 
fejeznünk ezt az ülést, amiért előre elnézést kérek mindenkitől. Nem így 
terveztük, az időpontok is variálódtak, de pont a hét szombatján derült ki, 
hogy végül is még 11 óráig sem tudjuk megtartani ezt az ülést. Éppen ezért 
arra szeretném kérni az előadókat, a hozzászólókat, hogy ennek a 
figyelembevételével próbáljunk hatékonyan dolgozni a mai nap, hogy 
megfelelő, akár határozati javaslatot vagy elképzelést is meg tudjunk 
fogalmazni.  

Tájékoztató a „Mentsük meg a magyar kajszit: Országos 
Kajszibarack Termesztési Innovációs Program”-ról 

Mint említettem, két témakörről szeretnénk tehát itt ma beszélni. Az 
első témakör a tájékoztató a „Mentsük meg a magyar kajszibarackot!”, a 
termesztési innovációs programról váltunk szót. Azt hiszem, mindenki előtt 
teljesen tiszta az a képlet, hogy a magyar kajszibarack-termesztésnek 
számtalan problémája van, a problémák jelentős részben természetesen 
szakmai, illetve szakigazgatási kérdéskört is magukban foglalnak. Éppen ezért 
én meg szeretném kérni Kiss Gábort, a Gyümölcsért Kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy tartsa meg tájékoztatóját, tessék parancsolni! Nyugodtan 
maradhat ülve, mi a bizottsági ülésen nem szoktunk felállni, csak a 
parlamentben, itt nem, tehát itt mi ülve szoktunk dolgozni, úgyhogy tessék 
parancsolni! Ha lehet, akkor úgy, ahogy az előbb kértem.  

Kiss Gábor tájékoztatója 

KISS GÁBOR ügyvezető igazgató (Gyümölcsért Kft.): (Tájékoztatóját 
vetítéssel kíséri.) Üdvözlök mindenkit! Kiss Gábor, a Gyümölcsért Kft. 
ügyvezetője vagyok. 2015 szeptemberében Boldogkőváralján tartottunk egy 
rendezvényt, ugyanis a kajszibarack-termesztés arra a pontra jutott, amikor 
úgy döntöttünk, hogy valamit kell hogy kezdjünk ezzel a témával. A 
rendezvényünket akkor úgy neveztük, hogy: „Mentsük meg a magyar kajszit!”. 
Többen azt mondják, hogy ez talán túlzó és kicsit figyelemfelhívó név, de a 
helyzet sajnos azt mutatja, hogy nem biztos.  

A kajszipusztulás. Jelen pillanatban a kajszipusztulás ellehetetleníti a 
kajszitermesztést. A gönci termőtájon egyes ültetvényekben 2015-ben 30-
40 százalékos pusztulást tapasztaltunk, a többi termőtájon is jelentős károk 
voltak, és amit idáig tudunk, hogy a fitoplazma a legfőbb károsító. Most 
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látható néhány kép a gönci termőtájról, hogy hogyan néz ki a 
kajszitermesztésünk jelen pillanatban. Látszik, hogy az ültetvények jól 
műveltek, a termelők igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy 
kajszibarackot termeljenek, de sajnos a pusztulás komoly károkat okoz.  

A tész-ünk mintegy 500 hektárnyi kajszitermelőt fog össze, ezzel a 
hazai kajszitermesztés 10 százalékát képviseljük, éves szinten a 
termésmennyiség 15-20 százalékát értékesítjük, és az adataink sajnos 
megdöbbentőek: az elmúlt évben 50 hektár ültetvény pusztult ki csak a 
termelői körökben.  

Pár mondatban összefoglalnám a kajszibarack jelentőségét. Több mint 
5 ezer hektár az ültetvény, évente 20-30 ezer tonna kajszibarackot termelünk - 
ez 20 évvel ezelőtt 50-60 ezer tonna volt -, 1-5 hektár az átlagos gazdasági 
méret, mintegy 3 ezer gazdaságot érint, 2-2,5 millió élőmunkaórát jelent 
évente, és a kajszibiznisz, amiben benne van a kajsziágazat összes szereplője, 
mintegy 10-15 milliárd forint. Komoly kulturális hagyományokkal rendelkezik 
a kajszibarack: 1667 az első írásos megjelenés időpontja, az 1867-es párizsi 
világkiállításon Zemplénnek az egyik díjazott terméke volt a kajszibarack, 
szerepel a kiemelt nemzeti értéktárban, valamint földrajzi, EU-s földrajzi 
védelemmel is rendelkezik.  

A piaci lehetőségek. Ami nagyon fontos, hogy a kajszibarack az egyik 
olyan gyümölcsünk, amely komolyabb piaci problémák nélkül értékesíthető 
Európában, a frisspiac egyik legdrágább gyümölcse. A tész-ünk az elmúlt 
évben átlagosan 390 forintért adta el a kajszibarackot. A hazai frissfogyasztás 
nagyon fontos, a feldolgozott termékeknél a kajszi esetében - hasonlóan, mint 
az EU frisspiacon - keresleti piacra tudunk termelni, tehát jelen pillanatban 
nincsenek piaci zavarok a kajszibarackkal, és azt gondolom, ha a dupláját 
termelnénk, akkor sem lennének piaci zavarok. Ez egy ritka gyümölcs 
Magyarországon jelen pillanatban is. És fontos a pálinka és a lekvár is.  

Az elmúlt időszakban, tehát tavaly szeptembertől az idén év elejéig a 
szakmai körökben egyeztettünk, és kidolgozásra került egy olyan országos 
program, amelynek a megvalósításával, azt gondolom, lehet tenni a hazai 
kajszitermesztés megtartásáért, sőt a növelésért is. Mi szükséges ehhez? Mi 
azt gondoljuk, hogy széles körű összefogás, ugyanis nemcsak a termelőket 
érinti, hanem minden, az ágazatban érintett szervezetet a minisztériumon, az 
agrárkamarán, a kutatóközpontokon, a NÉBIH-en és az inputanyag-
forgalmazókon keresztül mindenki érdekelt abban, hogy a kajszibarack-ágazat 
prosperáló, jól működő legyen, mert lehet növekedni.  

Azt gondoljuk, hogy egy hosszú távú stratégiát kell megfogalmaznunk. 
Sajnos az uniós ciklusok 4 és 5 évben gondolkodnak, de egy 
gyümölcstermesztésről beszélünk, a kajszibarackról, ahol sajnos nekünk 8-10 
vagy akár 15 évben kell gondolkodnunk, és annyira kell előre látnunk, hogy 
mit szeretnénk elérni 15 év múlva. Ami nagyon fontos még, hogy EU-forrást 
kellene bevonni a program megvalósításához.  

Ennek a programnak két eleme van. Az első elem arra irányul, hogy a 
fejlődést gátló kajszipusztulást megállítsuk, a második elem pedig az, hogy 
versenyképessé és hosszú távon fenntarthatóvá tegyük a 
kajszitermesztésünket.  

Az eddig kialakult programelemek: kellene, szükséges lenne fajta-, 
alanytermelés-specifikus kísérleteket beállítani nagy számban, amihez az kell, 
hogy először is egy országos, átfogó adatgyűjtést kellene megszerveznünk, 
mivel nem ismerjük a kajszipusztulás konkrét okát, csak azt tapasztaljuk, hogy 
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egyes termőtájakon kevésbé pusztul, azt tapasztaljuk, hogy egyes fajták 
kevésbé pusztulnak. Ezzel párhuzamosan alany-, fajtakísérletet kell hogy 
beállítsunk. Jelen pillanatban kiválasztásra került az a 17 kajszibarackfajta, 
amelyet a legnagyobb mennyiségben termesztenek Magyarországon, és 6 
alany, amelyről úgy gondoljuk, hogy a jövőben segítséget nyújthat a 
kajszipusztulás csökkentésében. Külföldön azt figyelték meg, hogy a szemzési 
magasság, tehát hogy gyökérnyak 20 vagy 60 vagy akár 80 centin szemzett 
nemes nagymértékben segíti a kajszi ellenállóságának a kialakulását. 
Ezenkívül szükséges a fitoplazma betegség megismerése, a túlélő fák 
vizsgálata, ugyanis egy-egy termőhelyen a fertőzött fák mégsem pusztulnak ki, 
élnek, és termést hoznak, és nem tudjuk sajnos, hogy miért.  

A program második eleme a hatékony tervezhetőség. Azt gondolom, 
hogy az első program megvalósítását követően körülbelül 7-8 fajta 
rendelkezésre fog állni, amit piacra lehet juttatni, viszont hatékonyan és 
megfelelő minőségben kell megtermelnünk a kajszibarackot, ezért szükséges, 
hogy a fitoplazmavektorok életmódját megismerjük, ellenük való 
védekezéstechnológiákat tudjunk kidolgozni Magyarországon. Fontos, hogy 
általános egészséget és kondíciót fokozó technológiai eljárások legyenek 
kidolgozva, amelyek elérhetőek a termelőknek. Aztán nagyon fontos, hogy 
hatékonyságot fokozó művelési rendszerek, üzemi szintű ültetvények legyenek 
létrehozva, ugyanis jelen pillanatban ha ma egy termelő kajszibarack-
termesztésen gondolkodik, akkor igazándiból az a lehetősége, hogy vagy eljön 
a Gyümölcsért Kft.-hez, vagy elmegy Olaszországba egy faiskolába, és 
megnézi, hogy milyen ültetvényt lehet létrehozni.  

Problémám elsősorban azzal van, amikor külföldre megyünk 
faiskolákba, mert a külföldi faiskolák abban érdekeltek, hogy alanyt, tehát 
oltványt adjanak el, nem feltétlenül abban, hogy olyan ültetvények legyenek 
kialakítva, amelyek Magyarországon hosszú távon működőképesek, és jelen 
pillanatban Magyarországon nem elérhető az az információ semmilyen 
kutatóintézetben, semmilyen termelői szervezetnél, hogy egy termelőnek meg 
tudjuk mondani, hogy ezen a termőtájon, ebbe a művelési rendszerbe ezt 
telepítsd, ekkora befektetéssel körülbelül ekkora terméshozamot fogsz tudni 
elérni az elkövetkezendő 10-15 évben, ezek az információk sajnos hiányoznak. 
Amíg ez nincs meg, nem fogunk tudni hosszú távon versenyképessé válni. És 
post harvest kísérletek szükségesek, ugyanis a piacra jutáshoz mindenképpen 
szükségeltetik az, hogy hogyan tudjuk tárolni, meddig tudunk tárolni, tehát 
valószínű, hogy egy fajtaszűkítés szükségeltetik Magyarországon, egy 
ajánlatifajta-szűkítés szükségeltetik Magyarországon, amelyhez megfelelő 
post harvest technológiát is ki kell hogy dolgozzunk.  

Mindkét programban közös, hogy ha ezt a programot végrehajtjuk, 
akkor az információt széles körűen fel kell hogy dolgozzuk. A Gyümölcsért Kft. 
önállóan nem rendelkezik azokkal a szakmai ismeretekkel, információs 
háttérrel, amivel önállóan le tudna vezényelni egy ilyen programot. 
Mindenképpen munkacsoportok szükségesek az egy-egy program szakmai 
felügyeletére, biológiai alapok munkacsoport, ahol elsősorban a fajta, az alany 
ellenállóságának kérdései merülnek fel, és a technológiai fejlesztés, ahol már 
közgazdasági szemmel, közgazdasági gondolatokkal kiegészítve tudunk a 
termelőknek olyan rendszerjavaslatokat tenni, amelyekkel fokozni tudjuk a 
magyarországi kajszitermesztést. Ezeket az információkat nyilván széles 
körben meg szeretnénk osztani, évente egy vagy több konferenciát, weboldalt, 
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szakmai cikkeket és ha lehet, akkor szakmai bemutatókat a helyszínen kell 
hogy beemeljünk.  

Milyen eredményei lehetnek ennek a programnak? Egyrészt az első 
program megvalósításával egy termelésspecifikus, fajta, alany pozitív ajánlati 
listát lehet létrehozni, ugyanis fogjuk tudni, hogy mely fajták pusztulnak 
kevésbé az adott termőhelyen. A másik pedig az, hogy egy hatékonyságot 
növelő technológiai leírást is szabaddá tudunk tenni a termelők részére, 
amellyel hosszú távon fenntarthatóvá válik a kajszitermelés. Ami egy nagy 
eredménye lehet a programnak, hogy ennek a megvalósításával összejöhet egy 
olyan tudásbázis, egy olyan tudásanyag, amelyre egy hosszú távú, 
szisztematikus munkát lehet építeni akár a kutatóintézeteknél, hivataloknál, 
ugyanis nem lehet hosszú távú célja a termelőknek, hogy kutatást 
folytassanak, a termelőknek termelniük kell, de ehhez nekik segítségre és 
információra van szükségük, és nem csak külföldről.  

Azt gondolom, hogy ha már csak a pusztulást sikerül megállítani, akkor 
abból egy 50-70 százalékos termésmennyiség-növekedés várható, ugyanis 
minden évben kipusztul 5-10 százalék, ha ezt meghagyjuk az ültetvényekben, 
akkor ez nagyon hamar egy jelentős termésmennyiség-növekedést fog okozni. 
Továbbá hogyha van olyan technológia, amellyel hatékonyan tudnak a 
termelők művelni, akkor támogatásoktól függetlenül szívesen fognának 
kajszibarack-termesztésbe. Aztán az exportárbevétel fokozása és nem utolsó 
sorban a vidék munka- és népességmegtartó képességének a növelése is 
várható eredmény.  

Mibe kerül ez? - mert mindig az a kérdés, hogy körülbelül mi mennyibe 
kerül. Ez két program. Jelen pillanatban elérhető uniós forrás, amit én látok, 
az az EIP Agri forrása. A két program első négy évének forrásigénye körülbelül 
500 millió forint, és fontos, hogy a termelők is hozzájáruljanak, fontos lenne 
az állami szerepvállalás a NAIK-on keresztül, ahol hosszú távon ki lehet 
alakítani azt a fajta- és egyéb választékot, amelyből fenn lehet tartani a 
későbbiekben a kutatást, és az EIP Agri forrás. Ez összesen körülbelül 
500 millió forint az első négy évben. Természetesen az első négy évben lesz 
valamilyen eredménye a programnak, de ezt utána fenn kell hogy tartsuk, még 
ha nem is kapunk uniós forrást, akkor is muszáj hogy továbbvigyük ezt a 
programot, mert az igazi eredmények a 8-10. évben fognak megvalósulni, ami 
körülbelül évi 20 millió forintból fenntartható. 

Köszönöm szépen a figyelmet, körülbelül ennyiben igyekeztem röviden 
összefoglalni.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót, amely nagyon sok 

gondolatot ébresztett bennem máris, alapvető gondolatokat, de nem akarom 
ezzel befolyásolni a bizottság munkáját.  

Megkérdezem, hogy a minisztérium részéről - mivel többen vesznek 
részt az ülésen ebben a témakörben - ki az, aki szót fog most kérni, mert erre 
nem tudok válaszolni, vagy nem tudom pontosan, úgyhogy kérem, hogy aki 
szól, a nevét feltétlenül legyen szíves elmondani bemutatkozásképpen a 
jegyzőkönyv miatt. (Nincs jelzés.) Tanácstalanság van? (Derültség.) Úgy 
látom, hogy Bittsánszky Márton úr lesz az. (Bittsánszky Márton: Igen.) Légy 
szíves az asztalhoz fáradni! 
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Hozzászólások 

BITTSÁNSZKY MÁRTON főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 
Minisztérium): Mindenkit szeretettel köszöntök! Ha már így megszólíttattam, 
akkor elmondanám, hogy nagyon fontos ez az ülés, és úgy gondolom, hogy 
ilyen üléseket mindenképp kell még tartani különböző körökben, hogy egyre 
többen tudjanak erről a programról, és mindenki lássa.  

Én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy most itt a kajsziról és a 
kajszipusztulásról beszélünk, ami - mint láthattuk az előadásból - egy nagyon 
húsbavágó kérdés, ez a projekt egy olyan mintaprojekt lehet, amely mind a 
kertészeten belül, de azon túl az innovációs programok keretében is fontos 
mérföldkő lehet, amely bemutatja, hogy hogyan lehet összefogással megoldani 
bizonyos problémákat, eredményeket elérni és tervezni.  

Ami nekünk közvetlenül, akár a részlegünknek fontos, hogy itt egy tész 
alapú kezdeményezésről van szó, tehát rögtön a termelői összefogás az, amit 
hangsúlyoznék; ez mindenképpen előremutató, és ez valóban úgy működik, 
hogy ha sok termelő, akiket egy bizonyos probléma érint, össze tud fogni, így 
tud megoldást keresni az adott kérdésben, ami azért is fontos, hogy 
versenyképes, piaci oldalról is elfogadható terméket tudjanak előállítani, hogy 
megtalálják azokat a piacokat, amelyekre termelni tudnak, illetve hogy ha 
ennek valami akadálya van, mint jelesül itt, ahol gyakorlatilag az az akadály, 
hogy kevés a termés, és ennek az egyik oka ez a kajszipusztulás, akkor ezt 
mindenképpen kezelni tudjuk.  

A következő, hogy ez nem csak a termelőket érinti, hanem - ahogy az 
elhangzott - ez a kajszibiznisz teljes része, tehát itt akár a hatóságok, akár a 
kutatóintézetek, de az inputanyag-forgalmazók is részt tudnak ebben venni, és 
itt adott egy olyan platform, egy olyan EU-s eszköz, amely lehetőséget biztosít 
egy nagyobb szintű összefogásra, hogy mindenki bevonásra kerüljön, és 
mindenki megtalálja a helyét.  

Úgyhogy röviden azt tudom mondani, hogy mindenképpen támogatjuk 
ezt az összefogást, nagyon fontos, hogy folyamatosan megfelelő hírértéke, 
tehát hogy ez az induláskor és később is bemutatásra, és úgy gondolom, úgy 
lehet a megfelelő forrásokat is biztosítani, hogyha közkinccsé válik az az 
eredmény, ami itt elérhető. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Megadom a szót.  
 
KRÁNITZ LÍVIA gazdasági elemző (Földművelésügyi Minisztérium): 

Jó napot kívánok! Én Kránitz Lívia vagyok, és semmi hangom nincsen 
(Derültség.), úgyhogy ez így mókás lesz. Köszönöm a Gábor előadását, és csak 
néhány szót mondanék az EIP-ről, ennek a konstrukciójáról meg a logikájáról, 
amihez teljesen illeszkedik a kajszipusztulás problémája. Az a lényeg, hogy az 
Európai Bizottság pont azért találta ki ezt az intézkedést, mert azt látta, hogy a 
gazdálkodói kör és az egyetemi, illetve kutatói kör között nincs meg a 
kapcsolat. Ez olyan általános, illetve közhasznú problémák megoldására tud 
javaslatot tenni, amelyek hasonlóak a kajszipusztuláshoz, hiszen számos 
gazdálkodót érint, egy teljes vertikumnak a megélhetése függ tőle, és hogyha 
együtt, a kutatói oldal a gazdálkodókkal együttműködésben megoldásra tud 
jutni, akkor azzal sokat tud nyerni nemcsak Magyarország, hanem az Európai 
Unió is, ha a tájékoztatást megfelelő módon segítjük.  
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Ami fontos, az az, hogy itt két célprogramról beszélünk, mindegyik 
esetében 45-45 millió forint áll rendelkezésre, tehát az EIP keretében 
45 millió forint fordítható működésre, ami kiegészíthető beruházással, ez 
gazdálkodónként akár a 60 millió forintot is elérhető, hogyha öt gazdálkodó 
benne van az operatív csoportban. Tehát lényegében két párhuzamos 
programot el lehet indítani a két problémakör mentén, amelyet a Gábor 
bemutatott, és azzal, hogyha a kutatóintézetek, illetve az integrátori oldal 
beszáll, illetve bekapcsolódik a finanszírozásba, úgy ez az 500 millió forint 
megteremthető, amellyel a megoldáshoz szükséges forrás lényegében 
előállíthatóvá válik.  

Tényleg nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, mert nagyon 
nincs hangom. Ez az operatív csoport egy olyan állatorvosi ló tud lenni, amely 
segíti az FM végrehajtási funkcióját, segíti az agrárinnovációs hálózat 
kiépítését, illetve bemutat egy jó együttműködést a gazdálkodók és a kutatók 
között, amely példaértékű a többi ágazat problémáihoz hasonlóan. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mártonffy Bélának adok szót. 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA osztályvezető (Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Kertészeti osztálya nevében szeretném megköszönni, hogy ez a mai 
program, albizottsági ülés létrejöhetett. Azért kezdeményeztük ezt Kiss 
Gáborékkal és a szőlőosztályunkkal együtt, mert én úgy gondolom, hogy egy 
teljesen új konstrukciót és egy lehetőséget jelent ennek a témának mint - 
ahogy elhangzott - állatorvosi lónak a kezelése. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 
években, és az elmúlt 20-25 évre gondolok, olyan károk érték a magyar 
kutatást, az agrárigazgatást vagy akár a szakmát is, hogy sosem tudtunk 
kivergődni azokból a problémákból, amelyek kapcsán aztán a piacon azt 
vettük észre, vagy úgy alakult a helyzet, hogy szinte belőttük a magyar 
termelést, és évek óta képtelenek vagyunk elmozdulni arról a 2-2,5 millió 
tonnáról, és akkor itt termékkörönként külön is fel lehet ezt sorolni.  

A kezdeményezésünk tehát az, hogy jöjjön létre egy olyan modellértékű 
együttműködés, amelynek a keretében most a szőlő és a kajszi van soron, de a 
jövőben az összes problémát kezelni lehet bizonyos programok keretében, 
hogy ne az legyen, hogy mindenki csak a saját kis játszóterén próbálja 
megvalósítani a feladatait, hanem egy igazi összefogásról legyen szó. Ehhez, 
valóban - ahogy Bittsánszky úr mondta -, az integráció kiváló, ez a tész-ek 
számára is egy új nyomot jelent, és én szeretném kérni és javasolni az elnök 
úrnak, hogy azért a megbeszélés végére, hogy ebben tényleg konkrét lépések 
legyenek, feladatokkal, felelősökkel és időpontokkal próbáljuk belőni ezt az 
együttműködést, és egy olyan modell alakuljon ki, ami a kajszi területén, de 
más területen is lehetőséget fog majd teremteni a javulásra.  

A kajsziról egy szót: én azt gondolom, hogy a közé a 2-3-4 
emblematikus termékünk közé tartozik - nem sok van ilyen -, amelyet, tényleg 
azt kell mondjam, hogy megfelelő kutatás és innováció esetén korlátlanul 
tudunk növelni, és mint látjuk a piaci mozgásokból, erre óhatatlanul szüksége 
van az ágazatnak. S miután exportorientált az egész kertészet, a zöldség-
gyümölcs különösen, én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell 
valósulnia ennek az - ahogy a Gábor mondta - 8-10 éves programnak, én azért 
lehet hogy azt mondom, hogy még egy-két évet rá is lehet tenni, tehát a 
program után, amit most itt elkezdünk, ami két program, ahogy a Lívia 
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mondta, utána nekünk Magyarországon, a szakmai szervezeteknek, a 
kamarának, a szakmának, a kutatóintézetnek és a hivataloknak, sőt a 
minisztériumnak is folyamatos feladata lesz, hogy a végére érjünk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a lehetőséget a résztvevőknek, 

hogy gondolataikkal kiegészítsék az elhangzottakat. Kérem, hogy 
mutatkozzanak be. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

 
DR. LAKATOS TAMÁS igazgató (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 

Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézete): Lakatos Tamás vagyok, a 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, tehát a NAIK 
Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének az intézetigazgatója vagyok, és 
három pontban szeretnék hozzászólni ehhez a témához.  

Az első pont, hogy azt gondolom, hogy egyértelmű és vitán felül álló, 
hogy a magyar gyümölcstermesztésben, legalábbis piaci értelemben a kajszi a 
leginkább perspektivikus körhöz tartozik, és azt gondolom, egyáltalán nem 
véletlen, hogy pont ez az a kör, amely itt egy bizottsági ülést tudott generálni, 
és nem mondjuk a meggytermesztők vagy az almatermesztők, amely terület 
sokkal több piaci problémával küzdő ágazat a gyümölcstermesztésen belül. Az 
tehát, hogy a kajszi került itt napirendre, az egyáltalán nem véletlen; ennek 
egyetlenegy oka van: az, hogy egy borzasztóan jól eladható termékről van szó, 
amelynek a termelésében hosszú távú potenciál van Magyarországon is. Ez az 
egyik.  

A második pont, hogy egyértelműnek látom, hogy a jelenlegi helyzet 
kialakulásában a magyarországi agrárkutatásnak azért felelőssége van. Látni 
kell tehát azt, hogy az elmúlt néhány évtized leszálló ágba tartó kutatási 
tevékenysége is vezetett oda, hogy tulajdonképpen követő helyzetben 
vagyunk, a problémákra utólagosan reagálunk, és nem tudjuk megelőzni 
azokat.  

Ebből a szempontból - és ez már a harmadik pont, amit szeretnék 
mondani - nagyon támogatjuk, és nagyon örülünk, hogy megkeresett minket, 
az intézetünket a kajszitermelőknek ez a csoportosulása ezzel a problémával, 
ugyanis ebben mi, hozzátéve egyébként az egyértelmű kormányzati szándékot 
is a magyar agrárkutatás újraszervezése tekintetében, egy lehetőséget látunk 
arra, hogy újraszervezzük a saját kutatási munkánkat. Itt tehát ezzel a 
programmal olyan forrásokat is be tudunk hozni a rendszerbe - és most az 
önös érdekeinket is mondom -, amelyre egyébként pusztán állami 
támogatásból valószínűleg hosszú évtizedekig nem lennénk képesek. Az tehát, 
hogy megvan ez az egyértelmű és határozott termelői kiállás a téma 
megoldásának az érdekében, az nagyon fontos.  

Ebből a szempontból valóban egyértelmű, hogy egy modellszerű 
képződmény jöhetne létre itt ezzel a programmal, amennyiben hatékonyan 
tudjuk intézni ezeket a programokat, és az intézet nevében mi annyit tudunk 
ehhez hozzátenni, hogy megpróbáljuk a kutatási hátteret fiatal kollégák 
bevonásával biztosítani, akik reményeink szerint ebben a programban 
válhatnak „igazán nagykorú” kutatóvá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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JORDÁN LÁSZLÓ növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes 
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Igazgatóság): Sok szeretettel 
üdvözlök mindenit! Jordán László vagyok a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivataltól. A kajszitémából én egy dolgot ragadnék ki, ami a mi 
tevékenységünket is jobban érinti, ez pedig a kajszipusztulást okozó 
fitoplazmás betegség, a klorotikus levélsodródás fitoplazma, illetve az ellene 
való védekezés, nekünk ebben vannak tapasztalataink és valamennyi 
információnk - sokkal kevesebb, mint amennyi kellene.  

Hadd utaljak először is Palkovics László professzorra, aki a Kertészeti 
Egyetem kórtani tanszékét vezeti, aki, azt hiszem, egy tavalyi előadáson úgy 
fogalmazott, hogy az előttünk álló közeljövő, mondjuk egy évtized 
mindenképpen a baktériumokról fog szólni - ez a fitoplazma gyakorlatilag egy 
sejtfal nélküli baktérium -, tehát jól lehet látni a növényvédelemben azt a 
trendet, hogy milyen kórokozók állítanak minket komoly kihívások elé. Most a 
kajszinál és a szőlőnél is egy ilyen kórokozóval van problémánk. Egyébként 
karantén státuszú a betegség, ami a 2000-es évek második felében, azt 
hiszem, 2011-gyel bezárólag nem-honos, karantén károsítóként feljogosította 
arra a hatóságot, hogy kártalanítást ítéljen meg azoknak a termelőknek, 
amelyeknél fellépett a betegség, és emiatt megsemmisítést kellett elrendelni. 
Összesen körülbelül 100 millió forint értékben lett kifizetve kártalanítás, és 
tényleg csak a hatósági eljárások miatt okozott kárnak a részleges 
megtérítésére szolgált. Most viszont változott a jogi státusza, és honos 
károsítónak tekintjük, tehát úgy tekintünk rá, mint olyan karantén károsítóra, 
aki jelen van, éppen ezért kártalanítást már nem lehet megítélni. Ez nyilván 
probléma az érintett termelőknek.  

Mivel karantén státuszban maradt, ezért a szaporítóanyag-előállításban 
továbbra is vizsgáljuk, és ott a fellépés esetén nyilván meg tudjuk tenni a 
szükséges intézkedéseket. Viszont bár mi hatóság vagyunk, és a jogalkalmazás 
lenne a feladatunk, ennek ellenére nem tudtunk megállni itt, és életre hívtunk 
két munkacsoportot, amelyről bővebben majd a szőlővel kapcsolatos 
előadásban szeretnék beszélni. Most csak utalnék arra, hogy a két 
munkacsoport egyik részének az a feladata, hogy a fitoplazmás betegségekkel 
foglalkozzon, vagy ezt vállalta, egészen pontosan, a másik munkacsoport 
pedig a szőlőkabócával mint vektorral foglalkozik. Jó lenne, hogyha itt a 
tevékenységet ki tudnánk bővíteni a kajszifitoplazma hordozójának, a szilva-
levélbolhának a kutatásával, ugyanis nagyon sok a nyitott kérdés. Azt látjuk, 
hogy ahol van kórokozó, ott nem feltétlenül fognak a csapdák szilva-
levélbolhát, amelynek terjesztenie kellene a kórokozót, és akkor joggal tesszük 
fel a kérdést, hogy most mi van? És ez egy alapvető kérdés, márpedig erre a 
kérdésre kell alapozni az összes további védekezési lehetőséget, legalábbis ami 
a hatósági intézkedést jelenti. Úgyhogy szeretnénk ebbe az irányba 
mindenképpen nyitni, a kutatói oldalt bevonva információkhoz jutni, hogy 
pontosan milyen természete van ennek a kórokozónak, és hol tudunk 
beavatkozni. Jelenleg itt tartunk. 

Többet akkor majd a szőlővel kapcsolatban fogok elmondani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
DR. KORBULY JÁNOS osztályvezető (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Szőlő-
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gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály): Korbuly János vagyok a 
NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságáról, a Szőlő-gyümölcs 
Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály vezetője vagyok. A bevezető előadás nem 
tett róla említést, és Jordán László igazgató úr is csak közvetve említette meg 
azt, hogy mivel a kórokozók megjelenése és a vektor között nem egyértelmű a 
kapcsolat, eléggé valószínűsíthető, hogy a fertőzésforrás jelentős mértékben a 
szaporítóanyag lehet. A jelenlegi hazai szabályozás teljesen nem biztosítja a 
szaporítóanyag mentességét, a kiindulási anyagban, tehát a központi 
törzsültetvényben, ahol izolátorban vannak a növények, ott biztosítható a 
mentesség, de sajnos az üzemi törzsültetvényekben és a faiskolákban ez a 
jelenlegi rendszerben nem biztosítható. Ezért úgy gondolom, mindenképpen 
szükség van arra, hogy a szaporítóanyag-termesztés szabályozásában is 
változásokat kelljen bevezetni, illetve a faiskolákban is szükséges egy olyan 
fejlesztést létrehozni, amely biztosíthatja a mentes termesztést. Ezért tehát én 
azt javasolnám, hogy a vázolt projektben a termelői oldalba a faiskolákat is be 
kellene vonni, mint részt vevő termelőket. 

A szaporítóanyag-előállítás szabályozásával kapcsolatban azt szeretném 
megemlíteni, hogy az idén mindenképpen hazai jogalkotásra van szükség, 
mivel a 2014-ben erre a szakterületre vonatkozó uniós végrehajtási irányelvek 
előírják, hogy 2016-ban az ott lefektetett intézkedéseket a hazai jogrendbe át 
kell ültetni, és azok ’17-ben érvénybe kell hogy lépjenek, tehát mindenképpen 
van egy kényszer, és úgy gondolom, ennek a jogalkotási kényszernek a 
keretében muszáj újraszabályozni azokat a hazai előírásokat, amelyek 
javíthatják a fitoplazmamentes ültetési anyagok előállítását. Azért is 
gondolom azt hangsúlyozni, hogy fontos a hazai szaporítóanyag-előállítás 
rendszerének fejlesztése és a faiskolák fejlesztése, mert az elmúlt évek 
tapasztalata is arra mutat, hogy sajnos nincsen különbség a nálunk jobb 
körülmények között dolgozó külföldi faiskolák oltványaiból előállított 
ültetvények és a hazai szaporítóanyagból előállított ültetvényekben 
tapasztalható pusztulás között, tehát nem oldja meg a problémát a jobb 
helyzetben lévő, fejlettebb tagállamokból származó szaporítóanyag-import. 
Ezért tehát hangsúlyosan kell szerepelnie ebben a projektben a faiskolai 
termesztésnek a fejlesztése. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
DR. ERDŐS ZOLTÁN igazgató (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 

Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet): Erdős Zoltán vagyok, és a 
kajszibarack-kutatásban töltöttem az elmúlt néhány évtizedet. A kajszibarack 
termesztésének, eredményes termesztésének számtalan összetevője van - itt 
hallottuk néhány aspektusát -: fajta, alany, szaporítóanyag, termesztő táj, 
termesztési technológia kérdése, ezért nagyon fontos, hogy széles körű 
összefogás jöjjön létre, hiszen egy-két év alatt azért egy-egy kutatóhelynek is 
nehéz látványos eredményt bemutatnia, de biztató dolog, hogy biológiai 
alapokból jól állunk, megvan az a háttér, és a kutatói háttér, mind a személyi, 
mind a technológiai feltételei fejlesztés alatt állnak jelenleg, hogy eljussunk 
ahhoz, hogy az eredményes intenzív kajszibarack-termesztésnek 
megteremtsük a fajtaoldalát, és főleg az alanyoldalát, amin jelenleg 
dolgozunk, hogy megfelelő alanyokkal ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos 
azonban a kutatói kísérletek mellett, hogy a termesztői összefogással 
megtörténhessen az üzemi szintű kipróbálása azoknak a kutatási 



 14 

eredményeknek a fajtától a technológiáig, amire most nagy szüksége van a 
magyar kajszibarack-termesztésnek. Reméljük, hogy minden szinten 
megkapja a magyar kajszi azt a támogatást, amely kivezet abból a helyzetből, 
amiben jelenleg van, és sikerül megállítani ezt a tendenciát, amely a magyar 
kajszibarack pusztulását okozza. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
DR. SÜLE SÁNDOR DSc. munkatárs (MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont Növényvédelmi Kutatóintézete): Süle Sándor vagyok az MTA 
Növényvédelmi Kutatóintézetéből. Amiért most hozzá akarok szólni, az az, 
hogy több évet eltöltöttem külföldi kutatóintézetekben, és minden egyes 
esetben azokban a kutatóintézetekben történt előrehaladás, ahol a 
kutatóintézeteknek legalább 10 hektár kísérleti területe volt. Ez egy furcsa 
dolog, hogy Magyarországon a leépítések során pontosan ezek a területek 
eltűntek, vagy nincs munkaerő, amely ezeket a kísérleteket elvégezze. Ez lenne 
az egyik legolcsóbb - hogy úgy mondjam: - befektetési terület, hogyha ezeket 
valahogy újra be tudnánk vonni a kísérleti munkába. Ez az egyik oldala a 
dolognak, mert például tavaly ősszel elkezdtünk egy alanykísérletet, és nem 
lehetett az országban egy olyan kutatóintézetet találni, amelynek lenne egy 
olyan szolgáltatása, hogy ezeket a kísérleteket beállítsuk.  

A másik dolog, hogy ez a bizonyos felvázolt 45 millió forint éppen csak 
az induláshoz elég. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem lehet megúszni ezt a 
témát anélkül, hogy komolyabb befektetés ne történjen, és ez az a kör, azt 
hiszem, amelyben várható, hogy a megoldás meg fog születni, de itt az összes 
javaslat - hogy úgy mondjam - gyakorlati vonatkozású volt, és ez nagyon jó és 
biztató. De van ennek a dolognak egy másik oldala is, nevezetesen hogy ennek 
a bizonyos fitoplazmának több törzse van. Egy nagyon biztató oldala a 
kutatásoknak az, hogy bizonyos apatogén törzseket használnak fel 
Franciaországban, Olaszországban, és ezek az apatogén törzsek megvannak itt 
Magyarországon is, de nem tudjuk ezeket a törzseket a pillanatnyi tudásunk 
szerint megkülönböztetni a patogénektől. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk 
különböztetni, ezeket a törzseket, legalábbis ezek egyes típusait meg kellene 
szekvenálni. Ez már nagy - hogy mondjam? - anyagi befektetést igényel, ezért 
nagyon tudnám javasolni, hogy valahogy lépjünk el a Pálinkás úr által 
rendelkezésre álló alapkutatási keretek felé is, hiszen akik meg tudják ezt 
csinálni, azok rendelkezésre állnak, Gödöllőn van szekvenáló, és megvannak a 
szakképzett emberek ahhoz, hogy ezt véghez vigyék, de nekik ebből a 
45 millióból nem tudjuk biztosítani a keretet. Valahogy tehát ezen a vonalon is 
el kellene indulnunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
SZABÓ ZOLTÁN ügyvezető igazgató (Balaton Fruit Kft.): Szabó Zoltán, 

Balaton Fruit Kft. Néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Most tényleg a 
kajszitermesztés létéről van szó ezen a tanácskozáson. A mai ülés nem 
előzmények nélküli, itt az asztal körül - a hölgyeket kivéve - öreg motorosokról 
van szó (Derültség.), akik régóta a szakmában vannak, és olyan szervezeteket, 
intézményeket képviselnek, amelyek tudnak tenni ennek a kérdésnek a 
megoldásában. Nemrégen olvastam egy nagy spanyol gyümölcstermesztő 
cégnek a nyilatkozatát, azt mondták, hogy: there is no future without research 
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and innovation. Ez különösen igaz a kajszitermesztésre, tehát nincs jövője a 
termesztésnek kutatás és innováció nélkül.  

Az itt tervezett programmal nagy veszteségeket tudunk mérsékelni, 
illetve elkerülni, illetőleg ez egy olyan program lehet, amely nagyon hatékony, 
és sokszorosan megtérül a kajszitermesztés kutatásába fektetett pénz, és ez 
egy nagyon jó példa lehet arra, hogy ezek a különböző szervezetek, 
kutatóintézetek együtt tudnak működni, egy példaszerű együttműködés 
kialakulására lehet alkalom. A NAIK átszervezésével, újabb kutatási témák 
indításával, bízom benne az eddigi megbeszélések alapján is, jelentősen előre 
tudunk lépni ebben a kérdésben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
KISS GÁBOR ügyvezető igazgató (Gyümölcsért Kft.): Én annyit tennék 

hozzá az itt elhangzottakhoz, hogy ez a program elsősorban gyakorlati 
szemléletű és termelői szemléletű. Mi nem vagyunk kutatók, mi azokat, 
amiket józan paraszti ésszel látunk, érzünk, azokat próbáljuk megfogni benne, 
tehát maximálisan egyetértek a Süle úrral abban, hogy a fitoplazmát 
komolyabb szinten, alapkutatás szinten kutatni kell. Itt lehet egy jó 
kapcsolódási pont a szőlőfitoplazma és a kajszibarack-fitoplazma, tehát ehhez 
be kell hogy vonjunk biológiai kutatókat, akiknek az eredményeit lehet hogy 
nem három év múlva fogjuk használni, de öt-tíz év múlva biztosan.  

A faiskolások nagyon fontos dolog, de jelen pillanatban sajnos én azt 
tapasztalom a magyar faiskolásoknál, hogy nagyon olcsón próbálunk 
előállítani alanyokat, magonc mirabolán alanyokon dolgozunk, amelyeket 20-
30 forintos bekerülési árral tudunk előállítani, és egy nagyon jó üzlet a 
faiskolásoknak, hogy minden évben kipusztul a kajszibarack 10 százaléka, 
mert minden évben van hova eladni. (Derültség.) Nyilvánvaló, hogy én a 
biológiai munkacsoportban számítok a magyar faiskolásokra, és igyekszem 
meggyőzni őket arról, hogy ez a rövid távú gondolkodás a hosszú távú jövőt 
eszi meg, mert hogyha egy kajszibarackoltvány ugyan nem 850 forintba kerül, 
hanem 3500-ba, de nem fog kipusztulni, akkor higgyék el, hogy többet fognak 
vásárolni a termelők, mert lesz értelme elültetni. A munkacsoportoknak tehát 
pont ez az egyik lényege, hogy évente legalább egyszer egy asztalhoz tudjam 
ültetni a termelőt, a faiskolát, a NÉBIH-et, a minisztériumot, ahol konkrétan 
ilyen dolgokról tudunk beszélni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! 
 
ANTYIPENKÓ BEÁTA (Gyümölcsért Kft.): Jó napot kívánok! Én 

Antyipenkó Beáta vagyok szintén a Gyümölcsért Kft.-től. A szaktanácsadással 
foglalkozom, azt a részleget vezetem. Tényleg egy kicsit a termelői oldalról, 
hogy miért jött létre maga ez az egész, csak két gondolat. Az első az egyikhez, 
az első programhoz irányul: hogy ahogy azt itt körülöttünk mindenki tudja, a 
kajszibarack-telepítés, -termesztés nagyon jó ágazat lett az elmúlt években, 
rengeteg kajszibarack-telepítés jött létre rengeteg fajtával, 60-70 fajta jött be, 
pontosan azért, mert a faiskolások, a magyar faiskolások nem annyira álltak 
készen, külföldi faiskolákból különböző oltványokon, különböző alanyokon, 
amiket szinte senki nem ismert. Jó lenne tudni és kikutatni ezeknek 
tulajdonképpen az érzékenységét, itt egy nagy betegség, mint a fitoplazma, 
hogy erre melyik érzékeny, mivel lehet segíteni, esetleg egy alannyal vagy 
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szemzési magassággal, tehát ez a termelők felől mint egy nagyon fontos igény 
merült fel. Tehát kijön akár egy telepítési pályázat, és nincs mit javasolnunk. 
Ez az egyik.  

A másik része magára a növényvédelemre vonatkozik. A fitoplazmának 
a ma egyik ismert vektora a szilva-levélbolha, és a Jordán úr által 
elmondottakhoz hozzáfűzném azt, hogy ahogy én eddig láttam, nagyon sok 
helyütt mondták, hogy nincsen szilva-levélbolha, de utána mindenütt 
megtalálták, pontosan azért, mert maga az elfogása is egy ilyen homályos 
pont, hogy hogyan lehetséges. Tehát egyesek az egyik csapdázási módszerrel, 
mások másik csapdázással csinálják, de nagyon fontos lenne kikutatni egy 
egységes fogási eljárást és egy egységes védekezési eljárást. Külföldön már van 
példa arra, hogy milyen védekezési módszerek lehetnek a szilva-levélbolha 
ellen, viszont ennek a magyarországi adaptációját meg kell tenni. Ehhez kell 
maguknak a hivataloknak a segítsége, a kutatóintézetek segítsége azzal, hogy a 
termelő, aki az agrár-környezetgazdálkodási programban is részt szeretne 
venni, tehát integráltan szeretne termeszteni, hogy tud fellépni egy ilyen 
károsító ellen. Ennek is jó lenne tehát akár a kidolgozása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Tessék 

parancsolni! 
 
DR. KÖLBER MÁRIA (Magyar Fitoplazma Munkacsoport, Genlogs 

Biodiagnosztika Kft.): Kölber Mária vagyok a Magyar Fitoplazma 
Munkacsoportból és egyben a Genlogs Biodiagnosztika Kft.-től, amely egy 
100 százalékban magyar tulajdonú, privát laboratórium, amely a fitoplazma-
betegségek járványtanának a kutatásával, vizsgálatával foglalkozik. Ilyen 
formában két részről is érintett vagyok, és együtt dolgozunk 
gyümölcstermesztőkkel, illetve szőlőtermesztőkkel. Pontosan a gönci 
termőtájon kezdtünk együtt dolgozni ezzel a tész-szel, és éppen elhoztam 
magammal az első sárga lapokat, amelyeket oda akarok nekik adni, tehát idén 
tudjuk azt elkezdeni, hogy Göncön, de az ország többi termőtáján is egész kora 
tavasztól végig monitoroznánk és néznénk a vektorokat, mikor jelennek meg 
és milyen egyedszámban vannak, ugyanis csak ott lehet védekezési kísérletet 
beállítani, hogy a szerek hatékonyságát összehasonlítsuk, ahol nagy 
egyedszámban vannak, tehát ez az év egy ilyen előkészülő év lesz, 
természetesen a NÉBIH-hel együttműködve.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
MAKAY MIKLÓS (Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.): 

Makay Miklós vagyok a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 
részéről. Egy jelzés értékű dolgot és egyben egy felhívást is szeretnék megtenni 
ez alkalommal. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Kft.-t a tavalyi évben 
hozták létre, és úgy érzem, hogy itt most megszólíttattunk mi is, és fontossága 
van a magyar gyümölcstermesztés versenyképességének a fokozásában, a 
korszerű gyümölcsösök telepítésében döntő szerepe van a belföldön 
előállított, fajtaazonos, egészséges és versenyképes ültetőanyagnak. A 
kormányzati szándék, amivel minket létrehoztak, éppen a kutatói hátterű 
munkákból kifolyólag a termelőkkel a gyakorlatban felmerülő problémáknak a 
megoldását célzó közreműködés.  
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A jelzés érték, amire szeretnék itt most reflektálni, hogy a 
faiskolásokkal együttműködve részt vettem a Magyar Gyümölcsfaiskolások 
Egyesületének a munkájában, és mivel bizonyos törzsültetvények kulturális 
állapota a fajtakínálatra és a virológiai állapotára vonatkozóan az utóbbi 
20 évben folyamatosan jelentősen csökken, nagy igény merült fel ezeknek az 
ültetvényeknek a felújítására. Igen, mi is pályázni fogunk az EIP kereteiben, 
de úgy érezzük a szakkollégákkal, a szakháttérrel konzultálva, hogy azokat a 
forrásokat, bízunk benne, hogy úgy tudják majd irányítani és csoportosítani, 
hogy valóban egy értelmes és eredményes munkánk legyen. A kutatói, a 
termelői, a faiskolai szektornak a fontosságára szeretném itt felhívni a 
figyelmet, nagyon fontos, hogy bevonjuk a faiskolásokat, akik a 3-4 millió 
oltványt előállítják, ennek a munkának a versenyképes fokozásába, tehát 
nagyon fontos lenne, hogy ezeket a bizonyos forrásokat úgy átgondolva 
használjuk fel, hogy elég legyen ennek az óriási munkának a véghezviteléhez, 
amit, én úgy látom, ez nem fog teljesen biztosítani, tehát a minisztériumi 
szinten, amikor benyújtjuk most majd az innovációs projektbekérőt, akkor 
úgy kérem majd, hogy úgy lenne célszerű, hogy valóban elérje a célját, mert ez 
egy óriási program, tehát ez csak egy háttérmunkája ennek a fitoplazmás és a 
kajszipusztulás problémakörének, de úgy érzem, hogy a szaporítóanyag, ami 
bármely kertészeti anyagnak az alapja, legyen az magról vagy klónozott 
oltással szaporított, mindennek az alapja a szaporítóanyag. Ennek a 
fontosságára szerettem volna felhívni tehát a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még jelentkező? (Senki nem 

jelentkezik.)  
Először is megköszönöm a tájékoztatót és a hozzáfűzött gondolatokat. 

Ahogy azt legelőször is mondtam, engem kicsit meglepett ez a széttagoltság, 
de azért vagyunk itt egy ilyen bizottsági ülésen, és azért hoztuk ezt a témát 
gyakorlatilag a bizottság elé, hogy valami álláspontot tudjunk megfogalmazni. 
Azt hiszem, hogy azok az elképzelések, amelyek akár a Gyümölcsért Kft. mint 
előadó részéről megfogalmazódtak, mind helyes és jó irányt jelentenek, ami a 
kutatás, a faiskola és egyéb vonatkozásban elhangzott, számomra az is, 
ugyanakkor, azt hiszem, a termelői oldal ennél sokkal türelmetlenebb. Ahogy 
én érzékelem a termelői oldalnak általában a hozzáállását, természetesen 
nagyon fontosak a kutatások, amelyeket nem lehet megkerülni, mert egy 
alapkutatás nélkül egy ilyen programot indítani nem lehet. Úgy gondolom, 
viszont meg kell találni azokat a köztes megoldásokat, hogy akár az 
elkövetkezendő ültetvénytelepítési időszakban is megfelelő anyag álljon 
rendelkezésre, és aki telepíteni szeretne, az valami, némi biztonsággal ezt a 
feladatot, ezt az elképzelését meg tudja valósítani. Én tehát úgy gondolom, 
hogy az elkövetkezendő időszaknak egy nagyon fontos állomása.  

Arra kérem a tisztelt minisztériumi képviselőket, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarát és minden olyan szervezetet, a NÉBIH-et, a kutatást, 
faiskolai képviselőket, akik jelen pillanatban itt az asztalnál ülnek, és azokat 
is, akik most nincsenek itt, hogy nem szeretem a bizottsági stílust, mármint 
olyan értelemben, hogy hozzunk létre egy bizottságot, és majd akkor valami el 
fog dőlni, de mégis úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben ez elkerülhetetlen; 
ez elkerülhetetlen, mert elég széles, sokrétű ez a történet, ami biztos hogy 
majd később ki fog kristályosodni, és - most elnézést, hogy így mondom: - le 
fog tisztulni. Az első körben tehát én arra kérem fel a fenti szervezetek 
képviselőit, hogy március 31-éig ezt a bizottságot állítsák fel, hozzák meg az 
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első javaslataikat, a különböző szakigazgatási szervek, akár a minisztérium, 
akár a NÉBIH, akár a kutatás vonatkozásában fogalmazzák meg a kéréseiket, 
fogalmazzák meg a javaslataikat, és talán még… nem akarok ilyen eltúlzó és 
bizonytalan kérdést feltenni, de talán még a 2017. évi költségvetés 
előkészítésében esetleg a minisztérium részéről, ha sikerülne, akár 
pluszforrást is lehetne erre találni, mivel a költségvetés tárgyalása most indul, 
és június-júliusban, július első napjaiban lesz elfogadva, ez főleg a kutatásra 
vonatkozik, de foglalkozhat ennek az egész programnak a beindításával 
kapcsolatos esetleges pluszforrásokra is.  

Valóban, ez a negyven-egynéhány millió forint valakinek nagyon sok 
pénz, de tudjuk azt, hogy egy ilyen történetben ez igen-igen kevés, de azért az 
indításnál becsüljük meg, hogy van ennyi, erre azért fel szeretném hívni 
mindenkinek a figyelmét. Valamikor ennyi sem volt, és nem akarok kitérni a 
politikára. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy ha van egy ilyen 
valóban barackba vágó kérdés, akkor ehhez úgy álljon mindenki hozzá, hogy 
ezt valóban oldjuk meg, és segítsünk ezt megoldani. Én a bizottságunk 
részéről ehhez a maximális támogatást és a felkérést is átadom a minisztérium 
részére, hogy ezt a munkát végezze el, és kérem, hogy erről később 
tájékoztasson bennünket.  

Látom, hogy Bittsánszky úr szót kíván kérni. Jól láttam? (Bittsánszky 
Márton: Igen.) Parancsolj! 

 
BITTSÁNSZKY MÁRTON főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A végére hagytam még egy gondolatot, és 
azért látható is volt, hogy fontos, hogy még erről beszéljünk, hiszen 
folyamatosan elhangzott, illetve a Gábor előadásában volt egy félmondat, 
amiből ez indult, hogy a termelők termelni szeretnének, viszont kutatni más 
tud jobban, és kutassanak azok, akik ehhez értenek, mert a termelőknek erre 
szükségük van - és folyamatosan szó volt erről a kutatásról. Volt itt némi 
kérdés, hogy bizonyos kérdések, alapkutatások, amelyekre ugyan megvan a 
szervezet, de forrás ott is szükséges, azonban a termelők, akiknek azonnal kell 
és fontos az alkalmazott kutatás, és látszik, hogy a kajszinál is, de másutt is 
tudják is a termelők, hogy mire van szükségük, milyen kutatásra van 
szükségük, azonban ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindenképpen szükség van 
egy olyan kutatói hálózatra, amely a NAIK-kal jelenleg ki is alakult, és fontos, 
hogy ez fenntartásra is kerüljön. Azt hiszem tehát, hogy az ilyen 
programoknak mindenképpen ez az alapja, a termelői tevékenységnek 
mindenképpen az az alapja, hogy legyen egy ilyen kutatási hely, ahol elvégzik 
azokat a kutatásokat, amelyek szükségesek a tevékenységükhöz.  

A NAIK jelenlegi felállásában pontosan erre alakult át, hogy olyan 
kutatásokat végezzen, amelyekre alkalmazott igény van, úgymond piaci igény 
van, és azt hiszem, hogy ez az az irány, amit folytatni kell. Itt van egy igény, 
egy konkrét igény, ezt mindenképpen támogatni kell, ehhez - hadd 
hangsúlyozzam még egyszer, mert azt hiszem, most fontos, hogy ezt 
hangsúlyozzuk -, hogy ezeknek a szervezeteknek, amelyek ezt elvégzik, a 
munkája fontos; azért is fontos, mert itt elhangzott, hogy most mennyi az 
annyi, és hogyan lehet biztosítani a forrást. Egyrészt az EIP-en keresztül uniós 
források vannak, de a minisztérium, amennyire a költségvetése engedi, itt tud 
bekapcsolódni ebbe a projektbe pénzügyileg, hogy a minisztérium 
szervezetein keresztül tud forrást biztosítani a működéshez, és egyrészt a 
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NAIK már be is nyújtotta az erre vonatkozó projektet is, és ezt szeretnénk 
támogatni, és lehetőség szerint így is melléállni ennek a témának. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Mártonffy úr jelentkezett. 

Parancsoljon! 
 
DR. MÁRTONFFY BÉLA osztályvezető (Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara): Igen, köszönöm szépen, közben kértem szót az elnök úrtól. Én azt 
gondolom, hogy nagyon jó irányból közelítettük meg ezt a kérdést. Kiss Gábor 
egy korábbi előadásában - itt most nem láttam - felvetette azt is, hogy akár az 
élére állna a Gyümölcsért ennek a projektnek. Én úgy érzem, és ez egy nagyon 
fontos dolog, hogy van most egy bizonyos keret, ami - ahogy Bittsánszky úr is 
mondta, meg a Lívia is mondta - rendelkezésre fog állni, ugyanakkor ez a 
program csak akkor valósulhat meg jól, hogyha azok a részfeladatok, amelyek 
majd a megfelelő intézmények területén létre fognak jönni, egymást erősítik, 
nem külön szigetekként foglalkozunk a kérdéssel. Ezért én, bár nem tudom 
szabad-e ilyet kérnem, vagy egyszerűen javasolni, de esetleg a kamara részéről 
majd ezt megfogalmazzuk, szeretném, ha ez egy nemzeti programmá alakulna. 
Itt a kajszi megmentéséről van szó, a Gábornak az első mondata egy nagyon 
fontos mondat volt, hogy: mentsük meg a kajszit! Ha nem mentjük meg, ezt is 
beállítja a piac egy szintre, amit mi el bírunk végezni Magyarországon, pont, 
és nem lesz itt több kajszi, és nem lesz több piac. Én tehát úgy gondolom, hogy 
ez korrelál azzal a költségvetési megjegyzéssel, és akkor a benne lévő 
szereplők tényleg egy sikeres bizottságot alakíthatnak, és nem egy - ha szabad 
ezt mondanom: - álbizottságot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Kiss Gábornak:) Parancsoljon! 
 
KISS GÁBOR ügyvezető igazgató (Gyümölcsért Kft.): Egy rövid 

megjegyzésem lenne még. Ez a probléma nem csak a mi tész-ünket érinti, az 
asztal körül is ülnek a mi tész-ünkön kívüli kajszibarack-termelők más 
termőtájakról, akiket érint ez a probléma. Nem titkolt célunk, a Gyümölcsért 
Kft. az elkövetkezendő négy évben a program élére kíván állni, és a motorja 
kíván lenni, mert nekünk a leghúsbavágóbb, tehát a termelőknek a 
leghúsbavágóbb, és abban bízunk, hogy a négy év után elengedhetjük a 
programot, támogathatjuk a programot, de nem mi fogunk hosszú távon 
kutatni, az első négy évben viszont meg kell hogy tartsuk a vezető szerepet, 
mert azt láttam, hogy aminek motorja van, az megy előre, mi pedig motorja 
kívánunk lenni a programnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Azt hiszem, az elmúlt három hozzászólás is azt a gondolatot erősíti, 

amely egyértelműen arról szól, hogy egy ilyen - mondhatom így még egyszer: - 
bizottságot fel kell állítani, amelyben mindenki megtalálja a lehetőséget annak 
érdekében, hogy a barackot valóban megmentsünk, és hogy ez tényleg az a 
terméke maradjon a magyar kertészetnek, a magyar gyümölcstermesztésnek, 
ami mindig is volt, és nem szabad, hogy elvesszen a palettáról, és hogy a 
termelői oldalnak is segítsünk. Ezért én ebből a szempontból - visszatérek erre 
- termelőpárti vagyok, ezt szeretném határozottan mondani, és a 
türelmetlenség bennem ugyanúgy megvan, mint, gondolom, a termelői oldal 
minden szereplőjében. Ezzel nem ellene akarok szólni sem a kutatásnak, sem 
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a különböző szakigazgatásnak, én inkább azt szeretném, hogyha valóban 
minél hamarabb felállna ez a bizottság, és elkezdené a munkáját, és ezt 
éreznék is azok az emberek, akik szeretnének baracktermesztéssel foglalkozni. 
Nagyon határozottan szeretném kérni a tisztelt jelenlévőktől és az ebben a 
munkabizottságban részt vevőktől, hogy a kutatásokkal természetesen, ami 
egy hosszú távú folyamat, de keressük meg azokat a pillanatokat, amikor azért 
aki barackot szeretne ültetni, telepíteni, amire komoly támogatások vannak 
jelen pillanatban, vagy lehetnek öntözéstámogatásban és egyéb 
vonatkozásban, azért azok találják meg a számításukat minél hamarabb. 

Én ebben kérem az önök együttműködését és együttgondolkodását, és 
szeretném, hogyha egy későbbi időpontban egy tájékoztatót kaphatna a 
Kertészeti albizottság a tisztelt jelenlévőktől a bizottság felállításáról, 
működési rendjéről. Én ennek a részleteibe nem kívánok beleavatkozni, mert 
ez nem a bizottság feladata; a bizottság feladata az, hogy megtárgyalja azokat 
a kényes kérdéseket, amelyek bizonyos ágazati szereplőket érinthetnek, ahol 
problémák vannak, vagy ha sikerek vannak, arról is szívesen hallunk, de 
ebben az esetben melléáll a bizottság a kajszibarack megmentéséért, úgyhogy 
ezt ajánlom a bizottság részéről mindannyiójuknak, és az együttműködést is, 
amit csak lehet. Úgyhogy ebben kérem az együttgondolkodását és az 
együttműködését mindenkinek.  

Gondolom, hogy ezen a kérdéskörön most túlmentünk, és következik a 
szintén idetartozó 2. napirendi pont. (Bittsánszky Mártonnak:) Szerintem 
maradjatok ott az asztalnál, Marci. Vagy jönnek mások? (Bittsánszky Márton: 
Változik a képviselő.) Ja, jó, jó! 

Tájékoztató a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegség 
terjedésének megfékezésére tett intézkedésekről 

Akkor rátérnénk a második napirendi pontra. Ki lesz az előadó, azt 
szeretném kérdezni. (Jordán László: Az egyik én leszek.) Tessék parancsolni! 
Jordán László! 

Tájékoztatók 

Jordán László  

JORDÁN LÁSZLÓ növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes 
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Igazgatóság): (Tájékoztatóját 
vetítéssel kíséri. - Hangosítás nélkül:) Köszönöm a lehetőséget. Én most a 
szőlőfitoplazma elleni védekezéssel kapcsolatban a magyarországi 
elterjedésről, illetve a hatósági fellépésről, közvetlen és közvetett fellépésekről 
fogok beszélni röviden, megpróbálok az idővel takarékoskodni.  

Ez a fitoplazma is egy karantén károsító, azzal, hogy ha lehet azt 
mondani, akkor a legrosszabbak közül való. Az ezzel kapcsolatos intézkedések 
esetében viszont elmondhatom azt, hogy amit egy karantén károsítóval 
kapcsolatban meg lehet tenni, én azt gondolom, azokat a lehetőségeket 
igyekeztünk kimeríteni, és egy… 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Hogyha lehetne, a mikrofonba legyen szíves! 
 
JORDÁN LÁSZLÓ növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes 

(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Igazgatóság): Bocsánat! …És 
igyekeztünk egy komplett intézkedéssorozatot megvalósítani annak 
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érdekében, hogy a bekerülését megakadályozzunk, illetve amikor már 
bekerült, akkor a továbbterjedését blokkoljuk, vagy a lehetőségekhez képest, 
amennyire csak lehet, lassítsuk. Ennek érdekében már a 2000-es évek első 
felében tudtuk vagy tudták az akkori döntéshozók azt, hogy ez a kórokozó ott 
van a szomszédos országokban, és kopogtat a határon, bármikor megjelenhet, 
ezért egy fokozott felderítést üzemeltetett az akkori növényvédelmi hatóság. A 
felderítés vonatkozott magára a kórokozóra, illetve az azt terjesztő amerikai 
szőlőkabóca megjelenésére.  

Amikor Magyarországon először megjelent a kabóca - ez 2006-ban 
Csurgón volt -, akkor elkezdtük vizsgálni azt, hogy fertőzött-e fitoplazmával, 
mert önmagában a kabóca nagy kárt nem okoz, szívogat, hogyha nagyon 
felszaporodik, akkor talán valamennyi mérhető kárt okoz, de nem ez a fő 
problémája, hanem az általa terjesztett betegség. 2006-ban, amikor megjelent 
a kabóca, nem volt fertőzött fitoplazmával, és még évekig figyelgettük, közben 
a szőlőkabóca szépen elterjedt, de kórokozót nem hozott magával, tehát olyan 
nagy gond még nem volt. Mindenesetre a felderítést tovább üzemeltettük, 
mert vélhető volt, hogy előbb-utóbb meg fog jelenni valahol a betegség is.  

2013-ban, ha jól emlékszem, első alkalommal Zala megyében már 
tünetes növényeket találtak a kollégáim, amelyekről a laborvizsgálat 
megerősítette, hogy valóban a flavescence dorée fitoplazmáról van szó, ez volt 
az első magyarországi megjelenése. Ilyenkor azonnal el kell rendelni a 
fertőzött tövek megsemmisítését, kártalanítás van, az érintett termelők 
megkapták a kártalanítást, illetve mivel első megjelenés volt, és a blokkolás 
mindennél fontosabb volt, állami védekezés elrendelésére került sor. Igaz, 
hogy már a kabóca rajzásának a vége felé jártunk, de mivel karantén 
károsítóról van szó, ráadásul első megjelenésről, ilyenkor nem kártételi 
küszöbértéket számolunk, itt az egy egyed már több, mint amennyit mi el 
tudunk viselni, és nyilván nem egy egyedről volt szó, ezért szeptember elején 
állami védekezés keretében két helikopter lerepülte ott a környéket, és ezzel 
próbáltuk a blokkolást minél szélesebb körben vagy minél hatékonyabban 
végrehajtani.  

Az érintett területen kötelező védekezési technológiát írtunk elő, ami 
azt jelenti, hogy a fertőzött tő körül 1 kilométeres körzetben fokozott 
felderítést és kötelező védekezést, illetve az e körüli 3 kilométeres körzetben 
pedig szintén fokozott felderítést végeztünk és végzünk mind a mai napig. 
Illetve a szaporítóanyag-előállító gazdaságokban, függetlenül attól, hogy van-e 
fitoplazmás fertőzés a környéken, vagy nincs, előírtuk a kötelező védekezést a 
terjesztő kabóca ellen, a vektor ellen, mivel a szaporítóanyag egy nagy 
kockázatot jelentő terjedési lehetőség, ezért azt gondoltuk, hogy ez feltétlenül 
szükséges. Ami probléma volt, az az, hogy van néhány, ökológiai körülmények 
között termesztő szaporítóanyag-előállító ültetvény, náluk nem volt igazán 
hatékony technológia, ezért az volt a kérés, hogy próbáljunk keresni valami 
lehetőséget. Egy természetes piretrin alapú készítménynek az 
engedélyokiratát az osztrák növényvédelmi hatóságtól vettük át, ez nagyon 
gyorsan megtörtént, és szükséghelyzeti engedély formájában hozzá lehet jutni 
a termelőknek. Egyetlen gond van benne: ennek a hektárköltség borzalmasan 
magas, egy nagyon drága készítmény, 50 ezer forint, ha jól emlékszem. 

 
ELNÖK: Hektáronként?  
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JORDÁN LÁSZLÓ növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes 
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Igazgatóság): Hektáronként. (Dr. 
Kölber Mária: Ha betartjuk a töménységet, sajnos 70 ezer!) Akkor lehet, 
hogy még ennél is magasabb, 70 ezer forint.  

Ugyanakkor a hatósági intézkedések nem lesznek elegendőek, ezt 
nyilván mindannyian tudjuk, hogyha a termelők nem tudják a saját 
feladataikat elvégezni akár a fertőzött területen, akár a még fertőzéstől mentes 
területeken is. Ezért egy országjárásra indultunk, ami már két vagy három 
alkalommal megvalósult, minden borvidéken megjelentünk, összehívtuk az 
ottani szőlőtermelőket, illetve növényvédelmi szakembereket, és tájékoztatást 
adtunk arról, hogy valójában mit jelent ez a probléma, milyen feladataik 
lehetnek, hogyan ismerik fel a kórokozót, nyilván itt azt is tudni kell, hogy 
vizuálisan nem lehet elkülöníteni egyéb fitoplazmás betegségektől, csak 
laborvizsgálat alapján, de ha gyanús töveket látnak, jelentsék, de a labor 
megvizsgálja, és hogyha bebizonyosodik, hogy az a flavescence dorée 
fitoplazma, akkor el fogunk járni, ez nem ellenük van, hanem értük van, és 
megpróbáltunk minden információt átadni. Meglepő módon nagyon pozitív 
volt a hozzáállás, tehát nem azt érezték a termelők, hogy most egy újabb 
nyűgöt kapnak a nyakukba, és valaki ki akarja vágni a beteg szőlőjüket, hanem 
tényleg partnerként állnak a dologhoz, érzik a helyzet súlyát.  

Említettem az imént, a kajszi kapcsán, hogy két munkacsoport állt fel a 
NÉBIH szárnyai alatt. Erről a két munkacsoportról mondanék pár mondatot. 
Egyrészt iskolapéldája annak, hogy hogyan lehet elkezdeni valamit, 
másrészről pedig az ellenpéldája annak, hogy hogyan lehet elkezdeni valamit 
(Derültség.), miért nem így kellene csinálni. Hogy miért van az ellentmondás? 
Ebben a munkacsoportban képviselteti magát mindenki, aki akár a 
fitoplazma, akár pedig a vektor, a kabóca témájában valamilyen előélettel, 
tapasztalattal, kutatással rendelkezik, és akar és tud tenni azért, hogy újabb 
információkat gyűjtsünk be, illetve megoldásokat találjunk a védekezésre. Ami 
nagyon szép ebben a két munkacsoportban, hogy mindenki önként vesz részt 
benne, kivéve az én kollégáimat, mert nekik kötelező, de ez az önkéntesség 
mutatja azt, hogy igenis vannak elhivatott szakemberek Magyarországon, akik 
tenni akarnak. És amikor azt mondtam, hogy ez az ellenpéldája annak, hogy 
mit hogy lehet tenni, pont ez az önkéntesség az, ami egyben a korlátja is ennek 
a két munkacsoportnak, hiszen amikor önként vesznek részt benne az 
emberek, és nincs mögötte semmilyen anyagi támogatás, csak a saját vállalás, 
akkor eredményeket sem lehet úgy megkövetelni, mint hogyha valami 
ellenszolgáltatás lenne, és nyilván amikor nagy beruházási igényű 
vizsgálatokról van szó, akkor körül kell nézni, hogy így önmagában ez nem fog 
menni, ehhez forrásokat kell keresni. Egyébként folyamatban van a források 
keresése, és szeretnénk ezeket a munkacsoportokat valamilyen formában 
intézményesíteni, mondjuk egy pályázat útján, és egy jól meghatározott 
tematika mentén elérni az eredményeket, amiket szeretnénk.  

Van még egy újdonság, ami Magyarországon egyelőre példa nélküli: 
karantén károsító elleni védekezésnek a közvetlen költségeihez még soha nem 
volt támogatás. Most a múlt héten megjelent egy FM-rendelet, amely ha nem 
is nagy összegben, mert összesen 240 millió forint keretösszeggel, de már 
konkrétan a fitoplazmát terjesztő kabócák elleni növényvédő szeres 
védekezéshez ad támogatást a termelőknek, mind a szaporítóanyag-
előállításban, mind pedig az árutermelésben.  



 23 

Van egy pár képem a tünetekről. Ami nagyon jellegzetes, az a 
háromszög alakú levélsodródás, ami a tenyészidőszak második felében, 
augusztus környékén alakul ki, és onnantól kezdve lehet látni. A levelek 
elszíneződnek fehérbor fajtájú szőlőnél sárgára, vörösbort adó szőlőknél pedig 
vöröses elszíneződést lehet látni, ahogy a kép mutatja. A bal oldali képen lehet 
látni azt a csökkent értékű fürtöt, amely a tulajdonképpeni gazdasági kárt 
jelenti. További nagyon jellegzetes és ijesztő képek is vannak.  

Azt nagyjából elmondtam, hogy milyen hatósági tevékenységek lettek 
megvalósítva a védekezéssel kapcsolatban, nem beszéltem még a készenléti 
tervről. Egy olyan dokumentációt készítettünk el, amely kompletten 
összefoglalja a kórokozóval kapcsolatos tudnivalókat és feladatokat 
mindenkire vonatkozóan, tehát nemcsak a hatóság, hanem a kutatás és a 
termelők irányába is. Ez a készenléti terv erre a kórokozóra nézve specifikus, 
egyébként általános előírásokat tartalmaz, a konkrét megvalósítása pedig a 
fertőzés fellépésének a helyén, a megyei kormányhivatal akkor még növény- 
és talajvédelmi igazgatóságára volt kihegyezve, most osztálynak hívják őket, 
nekik kell kidolgozni azt, hogy a készenléti terv alapján konkrétan milyen 
cselekvési stratégiát fognak folytatni.  

Az elterjedésével kapcsolatban nagyon szeretném pontosítani, hogy a 
kiadott háttéranyaghoz képest már a balatonboglári borvidéken is előkerült 
egy pozitív vizsgálati eredményt adó minta, aminek a jelentősége azért is nagy, 
mert szaporítóanyag-termelő ültetvényből származik a minta. Ami a jó a 
bajban, az az, hogy az előző évben már nem szedtek róla szaporítóanyagot, 
mert nem volt rá igény, nyilván a tavalyi évben már meg volt tiltva, és az 
elkövetkezendő években sem lesz erről a tábláról szaporítóanyag szedve. 
Egyébként a móri, a nagy-somlói, a zalai és a badacsonyi borvidékeken 
szőlőnövényen volt pozitív a flavescence dorée fitoplazma, a neszmélyi és a 
soproni borvidéken pedig egy vadon élő gazdanövény, az erdei iszalag volt 
fertőzött, ott még szőlőn, szerencsére - lekopogom - nem találtuk meg, pedig 
intenzív felderítés folyik.  

Most két egyforma vagy majdnem egyforma térképet fogok bemutatni a 
felderítés menetéről. 2013-ban Lentiben, Zala megyében jelent meg a 
fitoplazma első alkalommal, majd a következő évben már Vas, Veszprém és 
Fejér megye is adott pozitív mintát egy-egy helyen, illetve Komárom-
Esztergom megye is, de itt - az előbb utaltam rá - csak erdei iszalagon volt 
pozitív, a tavalyi évben pedig Győr-Sopron megyében, a soproni borvidéken, 
ahogy az imént mondtam, illetve Somogy megyében volt. Egyelőre ennyi 
megyében egy-egy helyről van pozitív vizsgálati eredményünk, többről nincs, 
ez tehát a fitoplazma elterjedése. Nézzük meg hozzá a szőlőkabóca 
elterjedését! Ez 2014-es adat, nincs benne a tavalyi év, jól lehet látni, hogy a 
kabócával erősen fertőzött területek pont nem fedik a fitoplazmával fertőzött 
területeket, illetve még volt két megye, ahol egyáltalán nem volt kimutatható 
2014-ben vagy 2013-ig az amerikai szőlőkabóca. Ugyanez a térkép már a 
2015-ös adatokkal: jól lehet látni, hogy már nincsen olyan területe az 
országnak, ahol az amerikai szőlőkabócát ne fognák a csapdák, de az még 
mindig igaz, hogy a kabóca nagy egyedszámú elterjedése területileg, ami az 
Alföldre és attól északra látható, nem igazán fedi a dunántúli fitoplazmás 
fertőzéseket.  

Próbálok takarékoskodni az idővel, a munkacsoportokról már 
elmondtam, amit el szerettem volna mondani. Most a konkrét hatósági 
intézkedésekbe nem mennék bele, hogy hol milyen rendelkezéseket teszünk. A 
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védekezési technológia, amennyire lehetséges, jól ki van dolgozva, legalábbis a 
kabóca ellen a rendelkezésre álló információk alapján, és próbáltunk egy ilyen, 
elsőre lehet hogy bonyolultnak tűnő, de egyébként jól kezelhető ábrát 
közreadni többek között a termelőknek, hogy minél több információjuk legyen 
a védekezésekre. Engedélyezett készítmény van, többféle forgalmazási 
kategóriában rendelkezésre áll, tehát tudnak válogatni a termelők, és el tudják 
végezni a szükséges védekezéseket.  

Szeretném kiemelni azt a térképi alkalmazást, amely a NÉBIH 
honlapján található. Azért hívtuk ezt életre, hogy egy mindenki által 
hozzáférhető elektronikus felületen a lehető legnaprakészebb információkat 
adjuk át egymásnak, de főleg a termelőknek. Ezen a térképen elsősorban a 
növényvédelmi hálózatnak a megyei szakemberei, a rovartani szakemberek, a 
növényvédelmi felügyelők, de társintézmények képviselői által is begyűjtött 
adatokat jelenítjük meg. Itt elsősorban a lárvakelés, lárvastádiumok és az 
imágó megjelenéséről, annak dokumentálásáról, időponthoz kötött 
dokumentálásáról van szó, ami alapvető információkat ad a védekezéshez. Itt 
mindenki meg tudja keresni a saját területét, és az ahhoz legközelebb eső 
felvételezési ponton meg tudja nézni, hogy a szőlőkabóca fejlettsége milyen 
állapotban van, és a lehető legoptimálisabban tudja időzíteni a növényvédő 
szeres kezeléseket.  

Kiadványt készítettünk, amelyet próbálunk eljuttatni a lehető 
legszélesebb körnek.  

Bocsánat, az utolsó diám ki is maradt, amelyen megköszönöm a 
figyelmet. Nem mondtam el mindent, próbáltam takarékoskodni az idővel, a 
leglényegesebb információkra koncentráltam, és így azért, remélem, sikerült 
bemutatni azt, hogy jelenleg Magyarországon mi a helyzet, mit tettünk eddig 
és milyen irányba szeretnénk továbbmenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a hozzászólásokra, ha 

vannak. (Dr. Mártonffy Béla: Még van egy előadás.) Ja, bocsánat! Bocsánat, 
eltévesztettem. Molnár Ákos úr, parancsoljon! 

Molnár Ákos 

MOLNÁR ÁKOS alelnök (Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők 
Szövetsége, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szőlőtermesztési Alosztálya): 
(Hangosítás nélkül:) Én is megpróbálok rövid, lényegre törő lenni, tisztelt 
bizottság… 

 
ELNÖK: Foglaljon helyet nyugodtan! 
 
MOLNÁR ÁKOS alelnök (Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők 

Szövetsége, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szőlőtermesztési Alosztálya): 
(Tájékoztatóját vetítéssel kíséri.) (Hangosítás nélkül:) Köszönöm. Egy fél 
pillanat türelmet kérek, indulunk is. Mielőtt plágium gyanújába keverednék, 
szeretném elmondani, hogy a képek egy része a NÉBIH-től és a NÉBIH-es 
kollégáktól származik, ami egyben annak is a jele, hogy itt az elmúlt években 
egy paradigmaváltás történt: a baj összehozza az embereket, a hatóságot, a 
termelőket. Sikerült egy olyan együttműködést elérni a hatósággal, ami szinte 
napi szintű, és majd a rövid előadásomban megpróbálok kitérni arra, hogy 
milyen pontokon tudunk együttműködni, és hol vannak még közösen 
tennivalóink.  
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Nem szeretnék hangulatot kelteni - szokták mondani. De, igen, 
hangulatot szeretnék kelteni. Megdöbbenve hallottam Gábor előadását ennek 
az 5 ezer hektárt érintő kultúrának a veszélyes helyzetéről. Itt egy 
nagyságrendet fogunk ugrani, a hivatalos statisztika szerint nem, de mondjuk 
azt, hogy 50 ezer hektár szőlőről van szó körülbelül, 50-60 ezer hektár 
szőlőről.  

Kicsit hadd fogjam meg a gyakorlati oldalról, nem szeretnék mélyen 
tudományos aspektusokba bocsátkozni. Nézzük a gazdasági jelentőségét 
általában a fitoplazmáknak! Nem olvasom fel, azt hiszem, önmagukért 
beszélnek ezek a számok. Itt például elmondanám, hogy én szőlőszaporító-
anyagosként idén malbec oltórügyet nem tudtam Franciaországból szerezni, 
mert a malbec törzsültetvények összességét érinti az aranyló sárgulás, és 
gyakorlatilag karantén alá kerültek, tehát ez a fajta pillanatnyilag nem 
szaporítható Európában. Ez az első ilyen fajta, ezért emelném ki.  

Hiába van a szőlő-szerkezetátalakítási program hajrája, 
100 százalékban ki tudjuk használni. Az oltványigény óriási, alanyvesszőhiány 
van, mert Nyugat-Európában nagyon sok alanyvessző-ültetvényt - többek 
között emiatt is van az alanyvesszőhiány - karantén alá vontak a fitoplazma 
miatt.  

Franciaországban a kötelező védekezés ellenére két év alatt 
8 százalékkal nőtt a fertőzés aránya, 50 százalékos terméskiesést okoz, tehát 
arról beszélhetünk itt, hogy ez a fitoplazma, az aranyló sárgás fitoplazmája 
gyakorlatilag az új filoxéravész, hogyha nem figyelünk oda. És hogy ennek 
milyen költségei vannak? Tessék megnézni! Igaz, hogy szeretnek aktát 
tologatni, és jó sok papírt írni, de másfél millió eurós adminisztrációs költség 
van, ami csak a fitoplazmával kapcsolatban merült fel. És tessék megnézni a 
kártalanítási összeget is! Azt gondolom, ezek a számok magukért beszélnek.  

A fertőzés végeredménye egy ilyen fürt, amely gyakorlatilag 
szőlőtermesztési, borászati szempontból használhatatlan, nem érik be, 
alacsony cukortartalmú, magas savtartalmú, alapanyagként gyakorlatilag nem 
felhasználható.  

Látható, így hívják hivatalosan a betegséget, a karantén aspektusairól 
Jordán elnökhelyettes úr beszélt. Valamennyi szőlőfajta fogékony, ezen belül a 
látható fajták kiemelten fogékonyak rá. A fő gazdanövénye a szőlő, de hogyha 
megnézzük a másik három növényt, azok olyan növények, főleg az iszalag és a 
bálványfa, amelyek gyakorlatilag ruderális, tehát gyomnövénynek 
tekinthetőek, tehát a rossz kultúrállapotú területeken, nem csak 
szőlőterületekről beszélek, de a szőlőterületekkel határos területeken is ott 
vannak, és gyakorlatilag gazdanövényként tudnak funkcionálni. Mondhatjuk 
azt, hogy ez a pirossal kiemelt Scaphoideus titanus nevezetű kabóca a fő 
vektora, ezen kívül még elég sok kabócafajból sikerült kimutatni, de 
maradjunk csak annál, hogy a fő vektora a Scaphoideus titanus! 

Ott van Európában nagyon sok helyen. A betegség, tehát maga a 
kórokozó karantén, de az azt terjesztő vektor nem karantén, ennek 
megvannak a jól felfogott növényvédelmi okai. A betegség, ha a növényt 
megfertőzte, gyógyíthatatlan. Az egyetlen lehetőségünk az, hogy a vektor 
terjedését és a vektor egyedszámának visszaszorításával a fertőzés lehetőségét 
csökkentsük. Lehet látni, hogy Európában ez nem egy újdonság, tehát elég 
régóta itt van ez a betegség, és gyakorlatilag a szőlőtermesztő államok nagy 
részét érinti a mostani időszakra. 
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Hadd mutassak nemzetközi példát! Az itt ülő Zsolnai Balázs 
kollégámtól kaptam a képeket, ő egy szlovén kollégától kapta. Tessék 
megnézni ezt a szőlőültetvényt Szlovéniában! Szlovénia egyébként egy rossz 
példa erre, mert a rendkívül széttagolt ültetvényszerkezet, a nem összefogott 
növényvédelmi munkálatok gyakorlatilag nagyon komoly károkat okoztak 
abban az országban, míg a vele szomszédos, tehát gyakorlatilag határ menti 
Stájerországban gyakorlatilag sikerült megfogni a betegség terjedését. Tessék 
megnézni ezt az ültetvényt, már látni a tünetes tőkéket benne, ez az ültetvény, 
azt hiszem, három év múlva így nézett ki. Érdemes a hátsó ültetvényeket is 
megnézni, mind újratelepítésre kerültek. Gyakorlatilag az aranyló sárgulás 
kipusztította a szőlőültetvényeket.  

Én szőlőoltványos vagyok, nekem ez óriási biznisz, mindenkinek 
felhívom a figyelmét (Derültség.), ha Magyarország szőlőterületeit újra kell 
telepíteni, de azt gondolom, az ágazati érdek messze nem erről szól. Tessék 
megnézni egy másik képet erről, hogy egy kicsit sokkoljam a bizottságot, ez 
gyakorlatilag nem egy őszi lomszíneződés volt, hanem maga a betegség. És 
hogy a betegség terjedését gyorsan megmutassam, hogy ez milyen óriási 
sebességgel történik, a kék csík mentén történt egy felvételezés, tessék 
megnézni, 2010 és 2011, tehát egy év alatt gyakorlatilag az egész ültetvény 
meg tud fertőződni, és gyakorlatilag két uszkve három év alatt teljesen 
kipusztul az ültetvény.  

Magyarországon megjelent, erről most nem szeretnék beszélni, növény-
egészségügyi zárlat, ezek még ’14-esek, ugyanez a táblázat vagy ez az animáció 
nálam is megvan. Azért szeretném megmutatni, mert nekünk még van ott egy 
kérdőjelünk is. A kérdőjel egyrészt a felderítéssel kapcsolatos, tehát hogy az, 
hogy ha most nem kimutatható, az nem azt jelenti, hogy nincs ott, hanem csak 
nem találták meg, ez az egyik dolog. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy 
tessék megnézni a fitoplazmával fertőzött területeket és a kabócának a 
jelentős fertőzöttségi szintjét, az úristen mentsen meg minket attól, hogy ez a 
két történet összeérjen! Eddig nagyon nagy szerencsénk volt ebben a 
kérdésben.  

Nézzük az eljárásokat! Van egy olyan, hogy hőkezelés. A 
szőlőtermesztők nagyon szeretik hangoztatni, hogy mindenért a 
szőlőoltványosok a hibásak, ennek a mély szakmai részébe most nem 
szeretnék belemenni. A hőkezeléssel az a probléma, hogy a hőkezelés egy 
rettentő kockázatos eljárás, tudniillik a hőkezelés során olyan hőmérsékleten 
annyi ideig kell kezelni a szaporítóanyagot, ami bizonyos csillagzatok rossz 
együttállása esetén a növény pusztulását is okozhatja, tehát a műtét sikerül, 
nem lesz benne fitoplazma, viszont a beteg meghal. Ennek a költségvonzatát, 
kockázatvonzatát a szőlőtermelők nem szeretnék vállalni, azt szeretnék, hogy 
mi szaporítóanyagosok ezt csak úgy odaadjuk, és viseljük.  

Pipával jelöltem, hogy a szőlőszaporító-anyag telepek, törzsültetvények, 
szőlőiskolák védelme - nagyon helyesen - hatóságilag történik, jogszabályban 
előírt kötelező védekezés van, tehát tervszerű védekezés van, nem okszerű, 
függetlenül attól, hogy a kabóca a területen jelen van, vagy nincs, ez mindenki 
számára, nekünk, szaporítóanyag-termesztőknek is egy megnyugtató történet, 
hogy végezzük ezt a védekezést.  

Bevizsgált fitoplazmamentes szaporítóanyag. Ide egy „x”-et írtam, 
hiszen a betegség detektálása nagyon nehéz, gyakorlatilag vizuális szinten 
nem elkülöníthető egyéb fitoplazmáktól, molekuláris biológiai vizsgálatok, 
szekvenálás szükséges ahhoz, hogy egyáltalán megállapítsuk az adott 



 27

betegségről, hogy az flavescence dorée, tehát aranyló sárgulás, vagy egyéb 
fitoplazma. Illetve ezek meglehetősen drága és viszonylag költségigényes, 
lassú feladatok.  

A beteg, tünetes szőlők a rezervoár növények, amelyekről az előbb 
beszéltem, különös tekintettel a bálványfára és az iszalagra, illetve a 
borvidékek szélén, a rézsűkön, a felhagyott ültetvényeken elvaduló 
szőlőterületek is rezervoárt jelentenek. Ezeknek a megsemmisítése is 
megoldás lehet. És itt a vektorok elleni növényvédő szeres kezelés. De 
alapvetően a folyamatos, monitoringra alapozott, okszerű megelőző védekezés 
az, amivel ez ellen a betegség ellen bármit is tudunk tenni.  

Ha egy kicsit háborús stratégiával szeretném a dolgot megvilágítani - 
mert ez egy háború gyakorlatilag, amit vívunk -, akkor ehhez kell egy jó 
haditerv. Itt megint szeretném kiemelni, hogy annak a paradigmaváltásnak az 
eredményeképpen jött létre ez a növény-egészségügyi készenléti terv, amit a 
veszélyhelyzet hívott össze. Ezt azért tartom példaértékűnek, mert a hatóság, 
az oktatás, a kutatás és a termelők folyamatos együttkommunikálásából, 
együttdolgozásából, együttmunkálkodásából alakult ki ez a készenléti terv, 
amiben - ahogy azt Jordán úr említette - megvan az, hogy mi a haditervünk, 
hogyan kell majd védekeznünk, ha ez megjelenik. 

Mit keresünk? Hogy lássák, milyen problematikus ez a dolog, mutatom, 
hogy ezeket a kis állatkákat keressük. A szőlőtermelők többségének fogalma 
sincs arról, hogy ezek hogy néznek ki, mekkorák, hol keressük, mikor 
keressük. Ez egy fél centis állatka, amely egyébként annak, aki többször látott 
ilyet, persze már könnyen felismerhető, de ez kicsit hasonló, mint a 
filoxéravész annak idején, tehát a gazdák többsége értetlenül áll ez előtt, nem 
tudja, mit kell keresni.  

Megint visszatérnék arra, hogy ha már tünetes a tőkém, akkor nem 
tudom megállapítani, tehát egy laikus nem tudja megállapítani, hogy az 
egyáltalán fitoplazma-e, vagy esetleg egy kabócának a szúrogatása, ártatlan 
szívogatása; nem tudja megállapítani, hogy ha fitoplazma, akkor melyik 
fitoplazma, tehát vizuális tünetek alapján nem beazonosítható kórokozót 
keresünk. Most látható gyakorlatilag egy kabóca szívogatásának a nyoma, és 
gyakorlatilag a fitoplazmához teljesen hasonló tüneteket tud produkálni a 
szőlőnövény.  

Hogyan keressük? Erre azt kell mondanom, hogy sárgalap csapdákkal 
keressük. Zsolnai kollégám tudna erről hosszasabban beszélni, hogy abban 
sincs egyébként nemzetközi szinten szakmai konszenzus, hogy milyen színű 
csapdával keressük, hol keressük, mikor keressük, az ültetvényen belüli 
eloszlása ennek a kabócának olyannyira hektikus, hogy egy-egy tőkén 
hemzseg a Scaphoideus titanus, három tőkével odébb pedig egyetlenegy 
vektort nem lehet fogni.  

Így néz ki egy sárgalap csapda. Ezt azért tárom a bizottság elé, hogy azt 
tessék megérteni, hogy aki nem rovarász, nem szakember, tehát a termelőre 
nem bízhatjuk azt, hogy mondja meg, hogy ezek közül melyik a Scaphoideus 
titanus, ez egyértelmű. Ez egyértelműen hatósági feladat, egyértelműen 
szakembereknek a feladata lenne. Arról nem is beszélve, hogy magának a 
betegségnek a tényleges kijelentése, hogy ez a fertőzés flavescence dorée, az 
szekvenálást, molekuláris biológiát, laborhátteret igényel.  

Kik keressék ezt a vektort? Hozzáértő emberek keressék, elsősorban a 
hatóság keresse, keresse a Növényorvosi Kamara, keressék a NAK-nak az 
alkalmazásában vagy az azokkal együttműködésben lévő növényorvosok. 
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Nagyon fontos az állandó monitorozás anyagi és tárgyi feltételeinek 
megteremtése. Tessék megérteni, hogy egy fordított logikával van a termelők 
többsége: nem fogja bejelenteni, hogy gyanús tőkét talált, hülye lesz; hogy 
kivágják, hogy karantén alá helyezzék? Nem. Ezt a hatóságnak kell vizsgálnia, 
ezt nem szabad a gazdákra bízni. 

Ha a hírszerzésről beszélünk, akkor az információkat meg kell osztani. 
Igen, nagyon-nagyon jó, hogy a NÉBIH-nek van ez a térkép alapú 
monitoringrendszere, de én azt gondolom, hogy kellő együttműködéssel be 
kell csatornázni a többi monitorozást végző szervezetet is, hogy teljes, minél 
inkább átfogó információ legyen a növényvédelmi szakemberek és a gazdák 
kezében. Ezért van ott a pipa, a monitorozás megvan, az összecsatornázás még 
nem történt meg.  

A hírszerzéssel megvagyunk, a tűzfészkeket kell felszámolni. A 
kezeletlen, felhagyott ültetvények jelentik a legkomolyabb kockázatot ebben a 
történetben. Nem kell mondani, hogy Magyarország szőlőtermő területeinek 
mindegyikén találhatóak ilyen területek, lehet látni két elrettentő példát: a 
jobb kézről lévő korrekt gazda hiába védekezik, hogyha a tőle egy sorra lévő 
gazda gyakorlatilag semmit nem lesz. Itt nincsen tökéletes összhang, 
egymásnak ellentmondó jogszabályok, párhuzamosságok vannak, és úgy 
gondolom, hogy itt komoly jogalkotási feladat vár az Országgyűlésre vagy a 
miniszterre vagy a minisztériumra, mert egyértelmű jogosítványokat kell adni 
a hatóságok és a köztestületek kezébe, úgy, hogy hathatós 
kényszerintézkedéseket tehessenek, kényszerművelés, kényszerkivágás, 
komoly büntetések nem csak kilátásba helyezésére van szükség, hanem 
egyszer ezt meg is kellene csinálni, mert ha egy borvidéken tíz gazdával ezt 
megcsinálják, a maradék harminc slendrián elkezdi művelni, vagy kivágja a 
szőlőjét.  

Nagyon fontos az állami kezelésben lévő oktatási, kutatási területek 
műveléséhez erőforrás biztosítása. Egyrészt én azt gondolom, hogy az állam 
nem várhatja el, hogy a többi gazda is művelje a szőlőjét, ha az állami 
területek nincsenek művelve. Soproniként mondom, hogy például a soproni 
szakiskolák kísérleti területeinek a művelésére nincsen pénz, ott van a 
borvidéken egy műveletlen területük. Tehát - hogy mondjam? - a 
példamutatásnak is fontos szerepe van ebben az esetben.  

Beszéltem arról, hogy az önkormányzati kezelésben lévő dűlőutak, 
rézsűk, az elvadult szőlők szintén rezervoárt jelentenek. Én azt gondolom, 
hogy megfontolás tárgyává kellene tenni, hogy milyen úton-módon lehet 
például ezt a közmunkaprogramba bevonni, mert nemcsak a tájformáló 
szerepről szeretnék beszélni, hogy egy rendezett kultúrtáj mennyire szép, 
hanem arról is szeretnék beszélni, hogy ez komoly növény-egészségügyi 
kockázatot jelent. Két legyet ütnénk egy csapásra ebben az esetben, én azt 
gondolom.  

A növényvédőszer-támogatásról esett szó. Én azt gondolom, ez is egy 
unikális jellegű, először előforduló dolog, amiért hálasak lehetünk. Annak kell 
örülni, hogy az utolsó pillanatban sikerült ezt a jogszabályt úgy módosítani, 
hogy szakmai érvek mentén felállított szigorítások mentén kerüljön ez a pénz 
kiosztásra, tehát hogy a legveszélyeztetettebb, például szőlőszaporító-anyag 
termelő üzemek bizonyos privilégiumokat élvezzenek ennek a támogatásnak 
az elosztásánál.  

Szeretnék még egy pár mondatot mondani arról, amiről a kajszi 
esetében is volt szó. Mi termelők vagyunk. Amit a tudomány mai állása és a 
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hatóságok nekünk sugalmaznak, illetve előírnak, azt mi a saját jól felfogott 
érdekünkben megpróbáljuk megcsinálni, efelől, én úgy gondolom, nincs 
kétség, de a fitoplazmák esetében akár a kórokozó, tehát maga a fitoplazma, 
akár a vektorok szaporodásbiológiája, élettana olyannyira sok kutatnivalót 
kíván vagy hagy maga után, hogy emellett nem lehet elmenni, hogy erre ne 
különítsenek el külön forrásokat, mert ezek nélkül a források nélkül, én azt 
gondolom, nem lehet eredményes a betegség elleni védekezés.  

Akit a NÉBIH egyébként jó honlapján kívül még mélyebben érdekel a 
kérdés, annak szeretném Zsolnai kollégám privát honlapját ajánlani, ott el 
lehet mélyedni ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm, remélem, nem 
voltam nagyon hosszú.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Habár az idő rendkívül 

előrehaladott, de egy-két hozzászólásra még esetleg tudunk időt szakítani. A 
legbátrabbat és legtöbbet mondandót várom, hogy szóljon hozzá, hogyha van 
ilyen. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. KÖLBER MÁRIA (Magyar Fitoplazma Munkacsoport, Genlogs 
Biodiagnosztika Kft.): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm. Csak alátámasztani 
tudom, amit itt az előadásoknál elhangzott, miután a gyakorlatban járunk a 
különböző szőlőültetvényekben, hogy sokszor egy kísérletet azért nem lehet 
kiértékelni, mert az egyik lelkes termelő megcsinálja, beállítja, de a mellette 
lévő nem permetezi, és egy hét múlva megint ott van ez a vektor. Itt kellene 
tehát valami komoly lépést tenni jogszabályilag, hogy hogyan lehet az 
elhanyagolt területeket hatóságilag kivágatni.  

Nagyon fontos lenne, mivel láttuk, hogy milyen borzasztóan el van 
terjedve a vektor az ország keleti részén, sokkal jobban, mint a Dunántúlon, 
hogy ott a termelőknek viszont védekezniük kellene, és nagyon jó ez a 
támogatás, ami van, de úgy van, hogy 8 ezer forint hektáronként, ami a 
hagyományos növényvédő szerek szerköltségének a körülbelül 50 százaléka. 
Az igazgató úr is említette, hogy például az ökológiai termesztésnél 50-70 ezer 
forintos költség van, és sajnos ez az összeg kevés. A másik, hogy maximum 
160 ezer forint lehet, tehát 20 hektárra, és mondjuk az ország, sőt, azt hiszem, 
Közép-Európa legnagyobb magán-, illetve ökológiai termesztésű szőlője 
300 hektár, ahol iszonyatos egyedszámot találtunk tavaly, ezt szeretném 
megijesztésül körbemutatni. (Körbead egy sárgalap csapdát.) Hoztam egy 
onnan származó sárgalapot is, amelyen be vannak keretezve a Scaphoideusok. 
Ha egy sárga lapon egy hét alatt négy egyedet találunk, akkor azonnal 
védekezni kell - itt több mint 400 volt.  

A másik gond az, hogy az ökológiai termesztésnél a külföldön is 
engedélyezett szerek csak az első, tehát a korai, lárvastádiumokban hatnak, 
utána hatástalanok - azok körülbelül 40 ezer forintba kerülnek egy hektárra. 
Amit tavaly augusztusban a hatóság engedélyezett, azt rögtön kipróbáltuk 
ennek a 300 hektáros gazdának egy hektárján, és úgy néz ki, hogy eredményes 
lenne, tehát erre is kellene időt, illetve valami támogatást adni, hogy az 
ökológiai termesztésű területeken lehessen mivel védekezni. Azt hiszem, 
körülbelül 66 milliárd az, ami támogatás ’15 és 2020 között az ökológiai 
termesztésre kapható, és nem szabad a termesztők kezét elengedni, mert most 
egy csomó ember rááll az ökológiai termesztésre, és nem lesz szer, amivel 
megvédjék a szőlőjüket.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jordán László jelzésére:) Tessék, még egy 

utolsó hozzászólásként vagy reagálásként. 
 
JORDÁN LÁSZLÓ növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes 

(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Igazgatóság): Köszönöm. Egy 
mondattal kiegészíteném az általam elmondottakat, mert annyira próbáltam 
takarékoskodni az idővel, hogy egy lényeges dologról nem beszéltem. Többen 
elmondták már itt, hogy az elhanyagolt ültetvények felszámolása mennyire 
fontos. Valóban nincs rendben a jogszabályi háttér, volt ugyan 
törvénymódosítás az elmúlt évben, de nem igazán segített rajtunk, sőt, inkább 
csak még bonyolultabb helyzet elé állított. Ennek ellenére én azt kértem a 
megyei kollégáimtól, hogy ugorjunk neki ennek a feladatnak, és a 
rendelkezésre álló jogszabályok mentén tegyenek valamit. Helyenként sikerült 
szép eredményeket elérni, most Heves megyét tudnám példaként hozni, ahol a 
felszólítások hatására gyakorlatilag minden olyan elhanyagolt ültetvényt, 
amelyre felszólítás ment ki, előbb-utóbb művelésbe vettek, és most már 
gondoznak. Senkit sem kellett megbüntetni, nem kellett megsemmisíteni, erre 
nem is volt meg a jogi lehetőség, de így is sikerült eredményeket elérni. 
Nagyon szeretnénk a jogszabályi hátteret rendbe rakni, és utána példát 
statuálva a művelésbe fogást valahogy minden területen elérni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Jelenlévők! Azt hiszem, egy olyan kérdésnek, azt nem 

mondanám, hogy a megvitatása, mert ahhoz több idő kell természetesen, de a 
figyelemfelhívás, azt hiszem, mindannyiunk számára, főleg aki ebben a 
témában kevésbé jártas, elég megdöbbentő volt, hogyha nem akarom 
túlzottan súlyozni a kijelentéseket. Egyértelműen azzal értek egyet, ami 
elhangzott, hogy háborút vívunk, ezt valóban így is érzem, és engem, de azt 
hiszem, mindannyiunkat teljes mértékben meggyőztek azzal kapcsolatban, 
hogy ezek a kártevők, illetve ez a fitoplazma mit okozhat számunkra, és most 
nem is kimondottan a fogyasztói oldalról értem én ezt, hanem valóban arra, 
hogy ez mekkora anyagi kárt jelenthet a szőlőtermesztésben, de mondhatnám 
azt is, hogy az egész nemzetgazdaságban.  

Én nagyon nagyra értékelem azokat az elképzeléseket és azokat a 
gondolatokat, amelyek a NÉBIH részéről elhangzottak, és én messzemenőkig 
támogathatónak is tartom és tartjuk, már csak azért is, mert ezeket a 
szőlőültetvényeket, amennyire lehet, valóban meg kell védeni. Azzal is teljes 
mértékben egyetértek, ami itt gondolatként elhangzott, hogy azok az 
elhanyagolt szőlőterületek, amelyek sajnos vannak, elszomorítóak, én 
mondjuk az ország déli részéről származom, és Csongrádban és térségében 
tapasztalom, hogy mi van, és ugyanazok a képek, amelyek talán legutoljára 
kivetítésre kerültek: a jól gazdálkodó gazda és az elhanyagolt terület 
számtalan példáját lehet ott is tapasztalni, és teljesen egyetértek azzal, hogy 
ezeket a területeket vagy ki kell vágni, vagy közmunkaprogramban kezelni 
kell, a megfelelő hatósági intézkedések megtétele után lehet ezeket a lépéseket 
megtenni. Ez aztán egyéb kérdéseket is felvet, és ennek a részleteibe én nem 
kívánok most belemenni, mert nagyon messzire jutnánk, de biztos vagyok 
benne, hogy ezeknek az elhanyagolt ültetvényeknek a rendbetétele, vagyis 
kivágása elkerülhetetlen hosszú távon, és egy megfelelő jogszabályi háttérre 
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van szükség, ebben teljes mértékben egyetértünk, és ezzel a veszéllyel is, 
amely a magyar szőlőtermelő területeket veszélyezteti. Azt hiszem, hogy 
valóban háborúról van szó. 

Azt javasolnám, ha javasolhatom, mert megfelelő ellenőrzések nélkül ez 
nem fog működni, és én érzem azt, és értem is, mint ahogy az előbb is 
említettem, hogy a termelői oldalon kevésbé fognak rá jelentkezni, hogy 
bemondják, hogy náluk milyen probléma van, ebben egyetértek, ugyanakkor 
az a felvetés, ami itt elhangzott, és láttam azt a céget vagy azt a területet, az 
ökogazdálkodó szőlőterületet, amit én véletlenül éppen ismerek azon a tájon, 
az is elgondolkodtató, hogy egyáltalán az ökogazdálkodást így szabad-e 
folytatni, számomra ez kérdés, hogy így szabad-e folytatni, tehát ezt idézőjelbe 
teszem. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ez a mai ülés arra nagyon jó 
volt, hogy itt az asztalnál ülőket, illetve a sajtón keresztül az érdeklődést egy 
kicsit ráirányítsuk arra, hogy mekkora veszély fenyeget bennünket.  

Kérem a tisztelt NÉBIH képviselőit, hogy amennyire lehet, a jognak és 
a törvénynek megfelelően lépjenek fel a magyar szőlőtermesztők, -termelők 
érdekében - ezt természetesen csak kérésként tudom tolmácsolni, jogaim 
nincsenek hozzá -, azok érdekében, akik tényleg biztonságos körülmények 
között szeretnének szőlőt termeszteni, azoknak az érdekében és a magyar 
szőlőkultúra és -hagyomány érdekében tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy ez a nemes növényünk, gyümölcsünk, a szőlő továbbra is itt 
legyen Magyarországon, a Kárpát-medencében. Én ebben kérem a sajtó 
segítségét is, és a jelenlévők segítségét is kérem abban, hogy ebben próbáljunk 
maximálisan, minél szélesebb körben eljárni. Ez természetesen az önök 
feladata, meg a miénk is, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a figyelmet 
erre a problémára, és az esetleges - úgy fogalmazok: - elbújó szőlősgazdákat 
emeljük ki, és nézzük meg, hogy mi van náluk.  

Én azt hiszem, hogy ennél többet jelen pillanatban ebben az ügyben én 
nem tudok tenni. Természetesen a szakigazgatásnak, a minisztériumnak és 
minden ellenőrző szervezetnek komoly feladata van ebben, és úgy, ahogy 
elhangzott, hogy szinte önszántából és úri kedvtelésből csinálják sokan azokat 
a munkákat, amelyekhez nincs támogatás. Még egy kis türelmet kérünk, és 
hátha lesz támogatás, de addig fel ne hagyjanak ezzel a feladattal és ezzel a 
munkával! A hiányzó jogszabályok pótlása pedig természetesen 
elkerülhetetlen. 

Elnézést kérek önöktől, de most be kell fejeznünk az ülést. Bízom 
abban, hogy hasonló témakörben, ha nem is ennyire háborús témakörben, de 
hamarosan fogunk önökkel találkozni, és annak reményében, hogy ezek az 
elképzelések, gondolatok nem süket fülekre találtak részünkről, bízom benne, 
hogy eredményes bizottsági ülésnek vagyunk a végén.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket, és kívánok 
mindannyiójuknak hasznos, a tavaszba induló termelőknek eredményes 
munkát, a jogszabálykészítőknek, -előkészítőknek és mindenkinek 
együttműködő partnerként kívánok jó munkát az elkövetkezendő tavaszra és 
évre.  
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Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc)  
  

Farkas Sándor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


