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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztatás a szakigazgatásra vonatkozó szabályozás minőségi 
kertészeti szaporítóanyag előállítása érdekében szükséges módosításáról 
Előadó:  
Az Agrárminisztérium képviselője  
 

2. Tájékoztatás a kertészeti szaporítóanyag előállítás helyzetéről és 
fejlesztési lehetőségeiről  
Előadó:  
Dr. Hrotkó Károly, a SZIE Kertészettudományi Kar egyetemi tanára  
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pócs János (Fidesz), az albizottság elnöke   
 
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
 
 

A Mezőgazdasági bizottság részéről 

Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)  
 
 

A Mezőgazdasági bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak   
 

Hozzászólók  
 
Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára 
Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár, Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai 
Tanszék  
Hunyadi István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet szakmai igazgatója  
Dr. Lakatos Tamás, a NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézet 
igazgatója  
Makay Miklós (Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit 
Kft.)  
Dr. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos 
Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke  
Molnár Ákos, a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők 
Szövetségének elnöke    
Dr. Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szövetségének elnöke 
Palesits Zsolt, a Magyar Gyümölcsfaiskolák Országos 
Egyesületének elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

PÓCS JÁNOS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Kedves Vendégek! Nagy szeretettel és tisztelettel 
köszöntöm önöket, köszöntöm a megjelent országgyűlési képviselőket, az 
albizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket és az 
albizottsági ülésen megjelent minden kedves vendégünket! Külön tisztelettel 
köszönöm Fazekas Sándor miniszter úrnak, hogy itt van velünk, az ő elmúlt 
évekbeli munkássága nagyon jelentős mértékben hozzátett ahhoz, hogy az 
ágazat fejlődő pályán legyen. A napirendtervezetet az albizottság tagjainak 
megküldtük. Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek észrevétele, kérdése a 
napirenddel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazásra teszem fel. (Szavazás.) Képviselőtársammal egyhangú szavazással 
elfogadtuk a napirendet.  

Tájékoztatás a szakigazgatásra vonatkozó szabályozás 
minőségi kertészeti szaporítóanyag előállítása érdekében 
szükséges módosításáról 

Elnöki bevezető 

Szeretnék rátérni az 1. napirendi pontra: tájékoztatás a szakigazgatásra 
vonatkozó szabályozás minőségi kertészeti szaporítóanyag előállítása 
érdekében szükséges módosításokról. A kedves vendégeink, az előadók és a 
meghívott vendégek megkapták az anyagot a kertészeti szaporítóanyaggal 
kapcsolatban a szakigazgatásra vonatkozó szabályozásnak a minőségi 
kertészeti szaporítóanyag előállítása érdekében szükséges módosításairól. 
Ahogy azt a mezőgazdaságban és főleg a kertészeti ágazatban tapasztaljuk, 
számos alkalommal merülnek fel olyan problémák, amelyek megoldását 
várják tőlünk és a különböző szakmaközi szervezetek vezetőitől.  

Fontos számunkra a mezőgazdaság képviselete, a mezőgazdaságból 
élők képviselete, és ugyanígy a kertészetből élőké is, és tudjuk, hogy a 
szaporítóanyag kapcsán voltak olyan időszakok, amikor büszkén vállaltuk, és 
Európában is büszkék lehettünk a magyarországi termelőkre, szaporítóanyag-
előállítókra, akik most egy kicsit nehéz helyzetben vannak az elmondásuk 
szerint, részben a fajtakövethetőség jelent számukra komoly akadályokat, és 
ebben majd kérni is fogjuk a hatóságok aktív munkáját, másrészt elég nagy 
kihívásokkal küzdenek, amikor Magyarország területi és éghajlati 
adottságainak és Magyarország piaci viszonyainak kell megfelelni, és sok 
esetben nincs más lehetőségük, mint a külföldi, bizonyos esetekben 
számunkra olykor tájidegen nemesítőanyagok behozatalát elfogadni akkor, 
amikor úgy érezzük, hogy erre minden magyarországi lehetőség és adottság is 
megvan.  

Ezekkel az anomáliákkal kapcsolatban szerettük volna a mai 
albizottsági ülést összehívni, ahol képviselőtársaim, képviselőtársam kap majd 
elsőként szót a reakcióra és a kérdésekre, majd pedig minden kedves 
vendégünknek lehetősége nyílik arra, hogy kérdését, véleményét, ötletét vagy 
javaslatát megtegye.  
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Ezek után kérem az Agrárminisztérium képviselőjét, hogy az első 
napirendi pont kapcsán, a kiküldött anyag szerint tartsa meg a tájékoztatóját. 
Tarpataki helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót.  

Tarpataki Tamás tájékoztatója 

TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában formális előadással ehhez a ponthoz 
nem készültünk, azért jöttünk, hogy ebben a vitában részt vegyünk, és 
meghallgassuk az álláspontokat. Magunk is konstruktívan állunk a témához, 
de egyrészt vannak bizonyos dolgok, amelyek nem az Agrárminisztérium 
kezében vannak eljárások vagy vizsgálatok tekintetében, másrészt formálisan 
tervezett jogszabály-módosítás, szabályozásikeret-módosítás most nincs az 
asztalon, tehát ilyen szempontból arról úgymond beszámolni, hogy milyen 
módosításokat tervezünk, per pillanat nincs is mód. Úgyhogy kérem, hogy ezt 
a pontot ilyen módon kezeljük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzánk eljutott vélemények és termelői, 

kertészeti tapasztalatok értelmében, amivel kapcsolatban szakigazgatási, 
szakhatósági eljárásokat várnak a termelők, egy részük úgy érzi, hogy amíg a 
termelők szigorú ellenőrzéseknek és hatósági eljárásoknak vannak kitéve, 
addig – ahogy az anyag is tartalmazza – a szaporítóanyagok 
nyomonkövethetősége elég bizonytalan, közvetítőn keresztül vagy közvetlenül 
hol az egyik országból, hol a másik országból kerülnek be a termelőkhöz a 
szaporítóanyagok. Ezzel kapcsolatban szeretném arra felhívni a figyelmet, 
vagy kérdezni az államtitkár urat, hogy várható-e ebben hathatósabb eljárás, 
ahogy az anyag is tartalmazza, a nyomonkövethetőség szempontjából.  

Kérdezem képviselőtársamat, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény. (Dr. Fazekas Sándor nemet int.) Amennyiben nincs, akkor a jelen 
lévő meghívott vendégeinknek adom át a szót, hangsúlyozom, kérdés, 
vélemény megfogalmazása egyaránt lehetséges. Tessenek parancsolni! Azt 
szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvvezetés miatt mindenki mutatkozzon be 
név szerint, és jelezze, hogy milyen ágazatot képvisel. (Dr. Mártonffy Béla 
jelzésére:) Mártonffy Béla, parancsolj! 

Hozzászólások 

DR. MÁRTONFFY BÉLA elnök (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztálya): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Kollégák! Alapvetően több 
tárgyalás után jutottunk arra, hogy… 

 
ELNÖK: Bocsánat, a jegyzőkönyv miatt mondom, hogy dr. Mártonffy 

Béla az Agrárkamara Országos Kertészeti Osztályának elnöke. Köszönöm.  
 

DR. MÁRTONFFY BÉLA elnök (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztálya): Köszönöm szépen. Tehát 
több tárgyalás után – úgy értem ezt, hogy mind a FruitVeB, mind a kamara, 
mind pedig a NAIK kollégáival többször átbeszéltük ezt – jutottunk oda, hogy 
kértük az albizottságot, hogy ha lehetséges, foglalkozzon ezzel a témával. Egy 
bizonyos jelenségre szeretnénk felhívni a figyelmet, és ez indukálta azt, hogy 
ma itt ülésezzünk.  
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A Vidékfejlesztési Program keretében is az ültetvényeink megújítása, az 
ültetvényeink piacképessé tétele és az ültetvényeink korfájának a változtatása 
egy konkrét igény, és én úgy gondolom, hogy ez lenne az alapja a 
versenyképességünknek. Érdekes dolgokat tapasztaltunk a termelői közeg 
részéről: úton-útfélen jelezték, hogy bizonyos szaporítóanyagokat külföldről 
szereznek be, egyes fajoknál egészen elképesztő mennyiségű külföldi fajta van, 
és igazából senki sem tudja megmondani, hogy ez a jövőben a mi 
versenyképességünket, a gazdák versenyképességét és egyáltalán a 
teljesítményt szolgálják-e. Egyrészről. Másrészről úgy gondolom, hogy a 
telepítéseknél bizonyos átlátható ütemezésre van szükség ahhoz, hogy ezt 
végre lehessen hajtani, és az előzetes megbeszélések alapján úgy láttuk, hogy 
itt valószínűleg egy új szemléletre, egy új rendszerre, egy rendszerszintű – 
hogy úgy mondjam – felülvizsgálatra lenne szükség. Ennek a tudatában 
kértük fel Hrotkó professzor urat, a szakma – ha szabad azt mondanom elég 
szleng megfogalmazással – magyarországi numero 1-ét, mint egy abszolút 
független szakértőt arra, hogy ezt a témát felvezesse.  

Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy együttgondolkodásnak az 
igénye, amit mi most szeretnénk megtenni, senki semmilyen dekrétumot nem 
tett le az asztalra, de úgy gondolom, hogy nem hagyhatjuk azt, hogy 
Magyarország gyümölcstermelői főleg külföldről szerezzenek be 
szaporítóanyagot – tudom, hogy itthon is van, tehát ebben lesz ellenvélemény, 
de hogy egy ilyen jelenség ne legyen –, hogy úgy mondjam, ez ne alakuljon egy 
szokásjoggá, az országnak az az érdeke, hogy ebben valahogy rendet vágjunk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Bárki részéről megfogalmazódik-

e további vélemény, kérdés? (Dr. Orlóci László jelzésére:) Tessék parancsolni! 
 
DR. ORLÓCI LÁSZLÓ elnök (Magyar Díszkertészek Szövetsége): Orlóci 

László, a Díszkertészek Szövetségének az elnöke vagyok, és a szakmaközi 
szervezet elnökeként vagyok ide most meghívva. Köszönöm a meghívást. Az 
osztályvezető úrnak az előadásában a gyümölcsszaporító-anyag, kifejezetten 
ez volt a mai témának felhozva. Én azért szeretném nyomatékosítani – a 
leírásban is ez van –, hogy kertészeti szaporítóanyagokról van szó, tehát 
nemcsak gyümölcs-, nemcsak szőlő-, hanem dísznövény-szaporítóanyagokról 
is beszélnénk ma. Szeretném, ha ezt rögzítenék a kollégák, hogy erről is 
mondhassunk néhány mondatot.  

Mindjárt szeretném is a díszkertészeknek azt az óhaját tolmácsolni, 
amelyben azt kérik vagy azt kérjük, hogy a szaporítóanyag fogalmát, ami 
ugyan a jogszabályban körül van írva, de mégis elég sok anomáliát vet fel, 
pontosítanunk kellene majd, ugyanis a mi szakmánkon, tehát a díszkertész 
szakmán belül például az egyszerű virágpalánta szaporítóanyagnak számít, 
ami gyakorlatilag nem szaporítóanyag, hanem egy ültetési anyag – és nagyon 
sok ilyen egyéb probléma is felmerül.  

Én azt gondolom, hogy ezt csak így előzetesen szerettem volna jelezni, 
és majd, ha lesz rá lehetőség, a vitában is szeretnék még hozzászólni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ezt rögzítettük. Van-e további kérdés a 

jelen lévő kedves vendégek részéről? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
áttérünk a 2. napirendi pontra. 
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Tájékoztatás a kertészeti szaporítóanyag-előállítás 
helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről 

Tisztelettel megadom a szót dr. Hrotkó Károly úrnak, a Szent István 
Egyetem Kertészettudományi Kara egyetemi professzorának. Köszönjük 
szépen, professzor úr.  

Dr. Hrotkó Károly tájékoztatója 

DR. HROTKÓ KÁROLY egyetemi tanár (Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék): 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a meghívást, és igazán 
megtiszteltetésnek tartom. Hogy miért vehetem magamnak ezt a bátorságot, 
hogy erről a kérdésről beszéljek? Több mint negyven éve foglalkozom ennek a 
témakörnek a tanításával, elég jól ismerem a környező országok, de 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ legfontosabb országainak az ilyen 
rendszerét, és részese voltam mindazoknak a korábbi tárgyalásoknak az 
elmúlt harminc évben, amelyek ennek a rendszernek a megreformálására 
irányultak, és azt lehet mondani, hogy a legutóbbi, egy-két évvel ezelőtti ilyen 
próbálkozás is mind végül is sikertelen volt, eléggé megmerevedtek a frontok 
ezen a téren. Én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen egy szakmai 
egyeztetésre és koncepcionális kérdésekben való döntésre van szükség.  

Engedjék meg, hogy röviden vázoljam ezt a helyzetet, és rögtön hadd 
jelezzem, hogy alapvetően nem a nyomonkövethetőséggel van itt a probléma, 
hiszen ezt a Nébih szakemberei tökéletesen megoldják, tehát nem ez az 
alapkérdés. Az alapprobléma az, hogy a hazai szaporítóanyag-előállítók óriási 
veszélybe kerültek éppen ebből a helyzetből adódóan. Olyan 70-80 faiskola 
működik, amennyiben gyümölcsfáról beszélünk – és engedjék meg, hogy 
elsősorban a gyümölcsre fókuszálva mutassam be a helyzetet! –, bár hozzá 
kell hogy tegyem, hogy a gyümölcs és a szőlő vonatkozásában nagyjából 
hasonló a helyzet, vagy hasonló problémával küzdenek a kollégák. Ez a 70-80 
faiskola olyan hárommillió körüli oltványt állít elő, ebből körülbelül egymillió 
megy a házi kertekbe, nagyjából kétmilliót eltelepítenek különféle árutermelő 
gyümölcsösökbe, és legalább egymillió vagy másfél millió külföldről jön be az 
országba, elsősorban Olaszországból. Az ok – ahogy a termelőktől halljuk – a 
jobb minőség, hogy vírusmentes, certifikált növényanyagot és korszerű 
fajtaválasztékot kapnak, hozzá még aztán az olasz termelők nagyon gyakran 
szaktanácsadást és egyéb szolgáltatást, a jéghálótól kezdve az 
öntözőrendszeren át egy komplex beruházási tervet és egyéb beruházást 
adnak, és ez természetesen vonzó a termelők számára. Viszont ha így marad 
ez a helyzet, akkor ez oda vezet, hogy a hazai faiskolák ellehetetlenülnek, és az 
a 8-10 faiskola, amely megpróbálja az árutermelő gyümölcsösöket ellátni, sem 
jut megfelelő szaporítóanyaghoz.  

Néhány kulcsproblémára hívnám fel csak a figyelmet, és 
előrebocsátom, hogy nem tudom, mindenki ismeri-e, de az Agrárkamara egy 
nagyon jó háttéranyagot készített elő, azt a minisztérium megkapta. Én azt 
gondolom, hogy ez egy olyan javaslatcsomag, amellyel mindenképpen 
foglalkozni kell, és ez nem a Kertészeti albizottság feladata, hanem szakértői 
testületeket kell ehhez létrehozni, és ott kell végigbeszélni az összes 
problémát. Csak néhányat emelnék ki ezek közül, ha szabad.  

Az egyik, hogy ellenőrzés, pontosabban fogalmazva: objektív 
fajtaértékelés nélkül kerülnek be a gyümölcsösökbe száz és ezer hektár szám 
ismeretlen értékű fajták. Nem tudom, hogy a mezőgazdaság genetikai 
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erőforrásairól szóló törvényt elfogadták-e már, vagy törvénytervezet csupán, 
de az az Unión kívüli országokból bejövő szaporítóanyagra írja elő a 
fajtaértékelést, az Unión belül nem, ez tehát azt jelenti, hogy ha 
Olaszországból fügét vagy szőlőt akarunk behozni, azt szabadon el lehet 
telepíteni fajtaértékelési információk nélkül.  

A hallgatóimnak szoktam mindig emlegetni Columellát, a 
mezőgazdasággal foglalkozók talán ismerik, aki kétezer évvel ezelőtt arra hívta 
fel a figyelmet – a Római Birodalom egy kicsit hasonlított az Európai Unióhoz, 
csak déli irányba terjedt ki –, hogy Itáliát mindenféle szíriai kereskedők 
járják, akik szőlő-, füge- és egyéb fajtákat kínálnak itáliai termelőknek, és 
felhívta a figyelmet arra, hogy tessék ezzel vigyázni, mert nem biztos, hogy a 
szíriai fajta úgy viselkedik Itáliában, mint ahogy azt a szíriai elmondja. Ma a 
magyarországi helyzet az, hogy itáliai kereskedők, ügynökök járják a 
termelőket, és ugyanaz a történet: gyakorlatilag objektív fajtaértékelés nélkül 
hozzák be a fajtákat.  

A fajtaértékelés mint ilyen feladat a kutatók szemében, az 
intézményekben – és legyen ez a NAIK különféle intézeteire érvényes! – 
leértékelődött, hiszen az egész kutatási koncepcióval valami probléma van, 
lévén a kutatókat és a NAIK megfelelő intézeteit elsősorban a minőségi 
impaktfaktoros, nagypresztízsű folyóiratokban való publikálás ösztönzi. Az 
alapprobléma picit hasonlít ahhoz a helyzethez, amelyet most az Akadémia 
körül látunk-hallunk, az Akadémia körüli csetepaté is nagyjából erről szól, és a 
problémát én abban látom, addig a miniszter úrnak tökéletesen igaza van, 
hogy ez egy szovjet típusú rendszer, amely az 50-es években alakult ki, hogy az 
Akadémiához tartoznak az intézetek, viszont arra vonatkozóan döntést hozni, 
hogy mennyit fordítsunk a kutatási pénzekből alapkutatásra és alkalmazott, 
fejlesztő kutatásra – és ebbe tartozik a fajtaértékelés is –, erről nyilván a 
szakigazgatási szervek, a minisztérium, a képviselőcsoport javaslatai alapján a 
parlament által elfogadott költségvetésben kell dönteni, onnantól kezdve 
pedig ha azt mondjuk, hogy az alkalmazott vagy fejlesztő kutatásra iksz 
milliót, milliárdot fordítunk, akkor nem a kormánynak kell eldönteni, hogy 
milyen témákat kutassanak, hanem ez minden jól működő országban az erre 
hivatott szakmai szervezetek feladata. Ez hiányzik. Ma a NAIK különféle 
intézeteiben is jól működő tanácsadó testületek vannak elsősorban akadémiai, 
magasan minősített kutatókból, de a termelőknek, a szakmai érdekképviseleti 
szervezeteknek semmilyen beleszólása nincs.  

Egykori mesterem, Faust Miklós, aki az amerikai szövetségi 
gyümölcskutató intézet igazgatója volt, mindig arra próbált tanítani, hogy 
hogyan kell majd egy kutatási projektet eladni a termelőknek, mert azok 
fognak dönteni arról, hogy kapok-e hozzá támogatást, vagy sem. Nálunk ez 
teljes mértékben hiányzik. Én tehát azt gondolom, hogy ebben egyfajta 
változásra volna szükség, és erre ma a nagyon jól működő szakmai 
szervezetek, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a FruitVeB, maga az 
Agrárkamara kiváló fórumot adnak, viszont nekik erre jogosítványt kell 
biztosítani.  

A kialakult helyzetért egyébként nem a NAIK és a NAIK-hoz tartozó 
intézmények a felelősek, hiszen az elmúlt húsz-harminc évben gyakorlatilag 
nyugdíjazódott az a kutatógárda, amely a 70-80-as években a kutatómunkát 
vitte, és mára a legjobb szándékaikkal feltöltötték fiatal kutatókkal ezeket az 
intézeteket, de ezeknek a fiatal kutatóknak majdhogynem ilyen münchhauseni 
feladataik vannak, mert saját maguknak kell kitalálniuk azt, hogy mit 
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kutassanak, ha arra egyáltalán kapnak bizonyos kereteket. Én tehát azt 
gondolom, hogy ez egy olyan kulcskérdés, amivel mindenképpen foglalkozni 
kellene, és ez nem kifejezetten az intézmények, szakmai szervezetek feladata, 
hanem ebben a képviselőcsoportnak volna lehetősége és feladata dönteni.  

A másik ilyen alapkérdés, hogy a vírusmentes, uniós fogalommal: 
certifikált törzsültetvények rendszere tönkrement, elavult a fajtaösszetétele, 
nem képes versenyképesen kiszolgálni a magyar faiskolai termelőket. 35 évvel 
ezelőtt a magyar rendszer EU-konform volt, a legjobbak közé tartozott 
Európában, csak azóta az uniós rendszer fejlődött, mi pedig visszafejlődtünk 
ahhoz képest, ami részben szervezeti problémákra vezethető vissza. Hogy 
hogyan működik jól egy rendszer, azt pontosan lehet tudni, ha körülnézünk 
Európában vagy a világban, a prebázis állományukat izolátor alatt tartják, 
ezeket a növényeket rendszeresen vizsgálják, ez nagyon komoly összegbe 
kerül. Az ebből szaporított bázisállomány adja a certifikált szemzőhajtást majd 
a faiskoláknak, amiből aztán ők oltványt nevelnek. Az egész prebázis 
folyamatnak pontosan kalkulálható ára van, amely nemcsak a speciális 
növényápolásból, hanem jóval nagyobb súllyal az egyes szintekhez kapcsolódó 
virológiai vizsgálatok költségéből áll össze. A jól működő rendszerben minden 
fajtának van tulajdonosa, aki eldönti, kockáztatva akár, hogy a prebázisban 
tartandó műveletek költsége majd megtérül-e neki a fajta szaporításából 
keletkező haszonból. A jól működő rendszerekben ezek függetlenek a 
tulajdonosoktól és természetesen a felhasználótól, a másik piaci szereplőtől, a 
faiskoláktól is. A fajtatulajdonos számára garantálják, hogy ezekből, az itt lévő 
szaporítóanyagból csak a faiskola vásárolhat, amelynek van erre szerződése, 
amely szerződésben van a fajtatulajdonossal, és megfizeti a fajtahasználatért 
járó díjakat. Az ilyen rendszerek Hollandiában, Lengyelországban, 
Olaszországban – lehetne sorolni – kezdetben egy olyan 30-50 százalékos 
állami támogatással indultak, és azt lehet mondani, hogy ma ezek a legtöbb 
országban önjáróak, és jól működnek.  

A korábban dicsért magyar rendszer állami finanszírozású volt, és a 
fajtáknak nem voltak tulajdonosai, a szocializmusban a fajta közkincs volt, 
ami egy komoly szemléleti problémát okoz. A faiskolák természetesen hosszú 
ideig elvárták, elvárnák az államtól, hogy a befizetett adóforintjaikért ma is 
megkapják azt a törzsültetvényi szolgáltatást, amit korábban megszoktak, 
viszont joggal kárhoztatják a fenntartó NAIK-ot – ma a gyümölcskutató 
fenntartásában működik három helyen is –, hogy miért nincsenek bent a 
rendszerben a legújabb, divatos licencdíjas fajták, és az is rendszeres vád a 
faiskolák részéről, hogy a NAIK mint fajtatulajdonos előnyben részesítheti a 
saját fajtáit. Tény, hogy a prebázis rendszerben bent lévő fajtáknak a 
harmadát-felét ma nem szaporítják, noha ennek jelentős fenntartási, 
vizsgálati költsége van; minimális az érdeklődés irántuk, de a Nébih ezeket 
kötelességszerűen ellenőrzi, és ez gyakorlatilag kidobott pénz.  

A központi törzsültetvénynek, tehát ennek a prebázis állománynak a 
kialakítását a gyümölcskutató jogelődjének köszönhetjük, és minden 
elismerés megilleti őket ezért. A mai igényeknek megfelelő prebázis 
ültetvénnyel viszont sok a probléma, de nem függetlenek, mint hallottuk, a 
gyümölcskutató a legnagyobb fajtatulajdonos Magyarországon, másrészt 
pedig korábban saját faiskolája is volt, most mintha ez külön működne, de 
azért nem teljesen függetlenek egymástól. A legnagyobb probléma azonban az, 
hogy ha volna is pénzük – az egy másik kérdés, hogy az egyébként a 
törvényben rögzített állami fenntartásnak a költségeit évtizedeken keresztül 
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nem kapta meg a kutatóintézet, de ha ma volna is pénzük –, akkor is a 
legnagyobb probléma, hogy a legjobb szándékaik mellett is olyan merev 
intézményi költségvetési gazdálkodás mellett kell dolgozniuk, közbeszerzés, és 
így tovább, ami szinte lehetetlenné teszi a működést. Ezért gondolom azt, 
hogy csak versenyszférára jellemző piaci körülmények között működtethető az 
ilyen központi törzsültetvény, és természetesen biztosítani kell ennek a 
törzsültetvény-fenntartónak a függetlenségét.  

Érthető, hogy a NAIK ragaszkodik a saját alkotásához, hiszen azt azért 
el kell ismerni, hogy ez az ő művük, viszont ezen ellentmondásoknak a 
feloldása elkerülhetetlen. Ez megint nem szakbizottsági kérdés, tehát ebben 
minisztériumi, koncepcionális döntésekre van szükség, viszont 
meggyőződésem, hogy ebben mindenképpen változtatni kell, mert oda jutunk, 
mint amiről néhány balkáni államra vonatkozóan konkrét tapasztalataim 
vannak. Most jöttem vissza Bulgáriából, ahova rendszeresen járok egy céghez, 
ahol egy körülbelül százhektáros intenzív csonthéjasültetvénynek a metszési 
konzultációját végezzük, és katasztrofális az a szaporítóanyag, amit ők kapnak 
a görögöktől, természetesen olasz törzsültetvényekből leszaporítva, a 
fajtaazonosság nem stimmel, az alany nem stimmel, még az egészségi 
állapottal úgy-ahogy nincs különösebb probléma. Így is lehet élni, de nem 
gondolom azt, hogy ez volna a kívánságunk, de ha nem változtatunk, akkor 
könnyen a balkáni viszonyokhoz jutunk.  

A hazai piacon ez a bizonyos zűrzavar elsősorban a fajtahasználat és a 
fajtatulajdonosság, a fajtatulajdon vonatkozásában jelentkezik. Nagyon sok 
fajtának nincs tulajdonosa, némelyeket rábízták a kutatóintézetre, az 
kényszerűségből ellátja a fajtatulajdonosi funkciókat, de anélkül, hogy igazi 
tulajdonosai lennének a fajtáknak, a dolog nem működik. Az újnemesítésű és 
fajtaoltalommal védett fajtákkal nincs különösebb probléma, itt egyszerű a 
történet: a nemesítő – és ezért járnak zömében külföldre az igényes termelők 
a szaporítóanyagért – olasz, lengyel, holland és egyéb prebázis állományokban 
fenntartatja a saját fajtáját, a felmerült költségeket megfizeti, a licencdíjat 
pedig a magyar faiskola is szépen kifizeti ezeknek a fajtatulajdonosoknak. De 
ezek a mi rendszerünkbe nem szívesen adják ide a fajtát, egyrészt mert 
bizonytalan a működése, másrészt pedig félnek, mert nem látják 
biztosítottnak a jogaik védelmét.  

A régi, de még mindig keresett, forgalomban lévő fajtákat, egy Golden 
delicioust vagy éppen szőlőben az olaszrizlinget ma már csak klónjaiban 
szaporítják, tehát ezek nem védettek fajtaoltalommal, de aki klónszelektálást 
végzett, vagy vírusmentesítette ezeket a klónokat, és bevitte a prebázis 
állományba, annak munkája fekszik benne, és itt megint fel kellene oldani ezt 
az ellentmondást, mert a faiskoláink sokszor tiltakoznak az ellen, hogy ha itt 
valamifajta jutalékot kér a tulajdonos. Az Alkotmánybíróság tíz évvel ezelőtt 
elkaszálta ezt az úgynevezett fajtahasználati díjat, és az a probléma, hogy nem 
találtunk ki helyette mást. Tehát valóban, ezeknek a régi fajtáknak nem a fajta 
használatáért kellene díjat fizetniük a felhasználóknak, hanem a szaporítási 
lehetőségért, tehát egyfajta szaporítási jutalékot kellene fizetni annak, aki 
elvégeztette a vírusmentesítést, és az egész anyagot fenntartatja. Nem kötelező 
certifikáltan szaporítani ezeket, lehet természetesen úgynevezett C.A.C. 
minőségben is szaporítani, a termelő majd eldönti, hogy neki megéri-e a 
certifikált anyagból szaporított oltványt előállítani. Mint említettem, rengeteg 
olyan választékbővítő régi fajta bent van a központi törzsültetvényben, 
költségei termelődnek, amelyek kapcsán senki nem veszi magának a 
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bátorságot, hogy eldöntse, hogy ezeknek ott semmi helyük ma már, fölösleges 
pénzt költeni rájuk. Azt gondolom, ehhez megint valamifajta közös szakmai 
bölcsességre volna szükség, amelyben a termelői érdekképviseletek, faiskolák 
közösen dönthetnének.  

Az utolsó probléma, amit jeleznék, hogy ugyan sokan vitatják, de 
hiányzik a fogalomrendszerünkből és a működésből a korábban honosításnak 
nevezett tevékenység. Mint hallottuk, a külföldi fajtatulajdonos, pláne ha 
fajtaoltalommal védett, licencdíjas a fajtája, nem érdekelt abban, hogy bevigye 
az anyagot a magyar prebázis központi törzsültetvénybe, viszont ha volna 
hazai objektív értékelés alapján akár egyfajta tanács, ahol a termelői 
érdekképviseletek jelen vannak, és egy innovációs bázis – mert hiszen az 
oltalommal védett fajtákért természetesen licencdíjat kellene fizetni –, akkor 
ez megoldás lehetne, és természetesen akkor ezeket a fajtákat, ha nem is 
fajtahasználati díjért, mert hiszen itt a fajta nemesítője nem az, aki beviszi a 
prebázisba, hanem egyfajta szaporítási jutalékot természetesen lehetne kérni 
a felhasználóktól, amennyiben jól működik a rendszer, és olyan fajtákat kínál 
a központi törzsültetvény, amelyre a faiskolák vevők. Tehát valamifajta 
fajtainnovációs alapra volna szükség, és egy komoly együttműködési készségre 
az érdekelt piaci szereplők között, természetesen feltételezve, hogy egy jól 
működő prebázis állományt fenntartó központi törzsültetvény van az 
országban.  

Összefoglalva azt mondanám, hogy sürgős átalakításra van szükség. 
Ugyan a 2003. évi LII. törvény – amely ezt a folyamatot szabályozza – 
módosítása nincs napirenden, de azt gondolom, hogy érdemes volna erre 
szakbizottságokat kialakítani, tárgyalni róla, ismételten azt mondom, hogyha 
nem akarunk balkáni színvonalra süllyedni, ahol természetesen lehet vidáman 
és kellemesen élni, de akkor el lehet felejteni azt gyümölcsfában a 70-80-100, 
szőlőben nagyjából hasonló számmal jellemezhető családi vállalkozást, amely 
faiskolával, szaporítóanyag-termesztéssel foglalkozik, és ez nemcsak a 200 
termelőt jelenti, hanem a családtagjaikat és azokat a dolgozókat is, akik ebből 
élnek. Ha ezen nem változtatunk, ezek a faiskolák előbb vagy utóbb 
tönkremennek ebben a helyzetben.  

A megoldást nem tudom elképzelni egyik problémakörben sem a 
szakmai érdekképviseletek, az Agrárkamara, a FruitVeB, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa és bármely más szervezet nélkül – a dísznövény 
vonatkozásában kevésbé égető ez a probléma, de ott is ugyanígy megjelenik a 
fajtahasználati díj problémaköre –, tehát a szakmai érdekképviseletekkel való 
együttműködésre volna szükség ebben. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Nagyon fontos dolgokra tért 

ki, ezért vagyunk itt, ahogy az államtitkár úr is azt mondta, hogy inkább egy 
egyeztetésre és egy konzultációra szeretné most a figyelmét koncentrálni, hogy 
lássuk azokat a problémákat és feladatokat, kihívásokat, amelyek előttünk 
állnak – jól is van ez így. Én arra szeretném mindannyiunk közös 
gondolkodását ambicionálni, hogy örök igazság, hogy semmi nem örök, csak a 
változás, ami nem fejlődik, az visszafelé fejlődik, és a NAIK körüli 
véleménykülönbségekre én nem is szeretnék kitérni, hogy független-e, vagy 
nem, az tény, hogy állami támogatásból élnek, és mondjuk a mezőgazdaság 
vonatkozásában a mezőgazdaság szereplői, a kertészet szereplői azt várják, 
hogy állami finanszírozásból történjen valami az ő érdekükben.  
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Eddig – ahogy az önök előadását hallgatjuk, és ahogy számos 
termelővel, kertésszel találkozva beszélgettünk – azt látjuk, hogy ami most 
van vagy ami eddig volt, az nem elégséges, mert a magyarországi termelők, 
kertészek, dísznövénykertészek, ahogy ön is fogalmazott, a jobb minőség 
érdekében, a korszerűbb fajtaválaszték és a tanácsadók reményében vagy a 
jobb tanácsadók reményében Hollandiába és Olaszországba mennek ki, vagy 
onnan vásárolnak, és ahogy ön is fogalmazott, egyébként ez az ő 
támogatásuktól eléggé független, mert ahogy ön mondta, ezek a holland, 
olasz, s a többi, előállító cégek állami támogatás nélkül is önjáróak. Én úgy 
gondolom, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy elérjük Magyarországon is 
azt, hogy önjáróak legyenek, álljanak a saját lábukon, addig pedig minden 
támogatást megkapjanak, hogy a szakma fel tudjon lendülni, és fel tudjon 
zárkózni akár a holland, akár az olasz kihívásokhoz, hiszen mivel volnának ők 
többek, jobbak, különbek, mint mi? Minden tekintetben igaz ez egyébként 
akár az élelmiszeriparra is – nem akarok most a tejágazatra kitérni, félreértés 
ne essék! –, hogy miért lehet versenyképesebb az olasz tej nagyon komoly 
szállítási költségekkel együtt, mint a magyar? Erre kell nekünk megoldást 
találni. Úgy gondolom, hogy itt is az a kérdés, hogy ha lehetnének 
szaporítóanyag-előállító cégek, ha eddig kevés volt a támogatás, akkor erről is 
beszélni kell, de semmivel nem versenyképesebbek a hollandok vagy az 
olaszok, akik jelenleg uralják ezt a piacot.  

Ami a Kertészeti albizottság feladatát illeti, én úgy gondolom, és azon 
az úton szeretnénk elindulni, azért hívtuk meg a neves vendégeket, akik ma 
előadóként vagy hallgatóságként itt vannak, hogy induljon el egy konzultáció, 
a szakvéleményekről való tájékoztatás itt a Parlament vagy a Képviselői 
Irodaház falai között, ismerjük meg a problématérképet, majd pedig együtt 
dolgozzunk egy olyan megoldási javaslaton, amelyet a kormány elé tudunk 
vinni, hiszen azért vagyunk ebben a házban, mert a kormánytól megoldást 
várunk. Ehhez kell a konzultáció, a szakvélemény, a problémák megismerése 
és a megoldási javaslat. Ezek jegyében szeretném kérni… Mártonffy Bélát 
láttam jelentkezni. Vagy nem? 

 
DR. MÁRTONFFY BÉLA elnök (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztálya): Nem, én csak egyetértettem 
egyelőre. 

 
ELNÖK: Az is fontos. (Derültség. – Molnár Ákos jelzésére:) Parancsolj, 

tessék parancsolni! 
 
MOLNÁR ÁKOS elnök (Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők 

Szövetsége): Köszönöm szépen. Molnár Ákos, a Szőlőszaporítóanyag 
Termesztők Szövetségének az elnöke vagyok. Először is szeretnék rímelni az 
elnök úr utolsó mondatára: van közös feladatunk nem kevés ebben a 
kérdésben. Egyetértve és kiegészítve Hrotkó professzor úrnak a gondolatait, 
én meg kicsit a szőlő szemszögéből fogom megvilágítani, ha megengedik, ezt a 
problémahalmazt.  

Azt kell leszögezni kezdetben vagy vezérgondolatként, hogy a genetikai 
alapok egy országnak a genetikai kincse, és a genetikai kincsekkel való 
kufárkodása vagy gazdálkodása egy nemzetstratégiai kérdés. Lehet tehát, hogy 
mindenki a saját szakmáját tartja a legfontosabbnak – biztos én is ebben a 
hibában vagyok –, de azt látni kell, hogy a XXI. században az élelmiszer-
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előállítás, az élelmiszerlánc-biztonság, az élelmiszer-ellátás biztonsága 
megfelelő fundamentumok nélkül nem elképzelhető, és mi ezzel a kinccsel, 
ami nekünk Magyarországon van, azt kell mondani, az elmúlt harminc évben 
gyalázatosan kufárkodtunk. A szőlő-bor ágazatban is felismerték ezt a 
problémát a kollégáink, évek óta konzultálunk erről a kérdésről. A másik 
köztestület, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is eljutott arra a pontra, hogy 
idén a három fő munkaprogramjából az egyikként a szőlőágazat genetikai 
alapjai megújításának a lehetőségeit tűzte a zászlajára.  

A probléma égető, hiszen egy közös európai versenytérben dolgozunk, 
ahol a hatékonyság, a termelésbiztonság elsőrangú kérdés. Ehhez, ahogy a 
professzor úr is mondta, a helyi adottságoknak megfelelő fajtákra, klónokra 
van szükség, most tök mindegy, hogy a gyümölcsről vagy a szőlőről beszélek. 
Amire büszkék lehetünk mi magyarok, az az, hogy az 1800-as évek elejétől 
vagy közepétől egészen körülbelül a rendszerváltásig vezető ereje voltunk 
ennek az egész innovációs folyamatnak, igen, azóta helyben járunk, topogunk, 
aminek számtalan oka van, vannak emberi, szervezeti okai, és biztos, hogy 
financiális okai is vannak. Ezeket a köröket szűk szakmai körben végig kell 
beszélni, és túl kell rajta lépni, mert azt gondolom, hogy ha ez az egy helyben 
járás és egymásra mutogatás van, akkor sosem lesz ennek a kérdésnek 
megoldása. Itt ténylegesen szakmai összefogásra van szükség.  

Én úgy érzem, hogy a szőlőágazat és a gyümölcságazat felől alulról jövő 
kezdeményezésként jön ez az összefogási kérés vagy kényszer, merthogy 
elérkezett a huszonnegyedik óra, nincsenek megfelelő – a szőlőről beszélek – 
klónjaink. Az elmúlt harminc évben megváltozott a termelés gyakorlata, 
megváltozott a fogyasztók elvárása, és változik a klíma is. A hazai fajtáinknak 
a modern termesztési elvárásoknak megfelelő klónjai nincsenek, nem 
léteznek. Én azt gondolom, hogy ismerjük el az osztrák kollégák szorgalmát, 
de mégiscsak nettó szégyen, hogy olaszrizlinget és kékfrankost, klónokat 
Ausztriából kell nekem személy szerint behoznom, mert magyar klónok 
nincsenek. A klonifikálás tehát egy nagyon fontos dolog a hazai fajták 
esetében. Ha ezt mi nem végezzük el, el fogják végezni külföldön, nem kell tőle 
félni, jó pár évvel ezelőtt a Montpellier-i kutatóintézet homokdűnéin már 
láttam a furmintklónokat, tehát megcsinálják, ez egy bizonyos fokú uralom 
felépítése, meg fogják csinálni a jól feltőkésített, jó szakemberekkel ellátott 
külföldi kutatóintézetek. Ez is egy járható út, mert kisebb országok, Szlovákia, 
Szlovénia azt mondta, hogy mi kicsik vagyunk ehhez az egészhez, tiszta beszéd 
az is, hogyha azt mondjuk, hogy dobjuk be a gyeplőt, és nekünk jók lesznek az 
olasz klónok, jók lesznek az osztrák klónok, jók lesznek az olasz fajták, de azt 
gondolom, hogy Magyarország gyümölcstermesztési felületének a nagysága és 
szőlőtermesztési felületének a nagysága nem erre a választásra predesztinálja 
a magyar kutatás-fejlesztést.  

Egy fél mondattal hadd beszéljek arról, hogy a szőlőben megjelentek az 
úgynevezett innovatív fajták! A fogyasztók részéről óriási igény mutatkozik az 
ökológiai lábnyom csökkentésére, a termelők részéről pedig a szerhasználat 
korlátozásai miatt, a szűkülő szerhasználati lehetőségek miatt, illetve az 
éghajlatváltozás miatt megjelenő új kórokozók, kártevők miatt bizony a 
toleráns fajtahibridek, fajhibridek jelentősége nő. Franciaországban több 
fajtát lehet már szerkezetátalakítási támogatással termeszteni, most már ez a 
kérdés eldőlt, ezen hiába lamentálunk, a világ után kell haladnunk. Ha nekünk 
ezekből az autokton fajtáinkból nem lesz megfelelő, piacképes fajtahibridünk, 
akkor ebben a háborúban is elveszünk, és siránkozhatunk, hogy 



 15

Olaszországból olcsón hozzuk be a bort, hiszen ott eleve jobb termőhelyi 
feltételek mellett lehet jóval olcsóbban termelni, főleg ezekkel a toleráns 
fajtahibridekkel.  

Én tehát nagyon fontosnak látom, hogy ágazati összefogásra van 
szükség, együttgondolkodásra van szükség. Tudjuk, hogy ez egy olyan óriási 
feladat, ami meghaladja egy kutatóintézet, egy egyetem, a NAIK hatáskörét 
meg a lehetőségeit, ezért – úgy, ahogy Hrotkó professzor úr mondta – 
szakmai konszenzus alapján kell eldönteni, hogy milyen rendszert építünk fel, 
elsősorban a termelők igényeire alapozva, a termelők maguk határozzák meg 
azokat az irányokat, amiben a fejlesztésnek le kell zajlania, és hála istennek a 
tudomány közben fejlődik, mert olyan új nemesítési és diagnosztikai eljárások 
állnak a rendelkezésünkre, amelyekkel sokkal gyorsabban tudunk most már új 
fajtákat, klónokat előállítani, mint ezelőtt 15 évvel tudtunk volna. Ez tehát egy 
nagyon fontos dolog.  

Nagyon fontos dolognak érzem én azt személy szerint, és szerintem 
sokan a szakmából, mivelhogy a gyümölcs-szőlőben a problémák ugyanazok, 
és a megoldások is hasonlóak – tehát ez olyan, mint az Ichthyosaurus és a 
delfin, ugyanarra a problémára ugyanaz az alak fejlődött ki a tengerben, 
nekünk is hasonló megoldási javaslataink vannak –, nekünk az a megoldási 
javaslatunk, hogy ezt az állam egyedül nem tudja megcsinálni, a termelőket 
viszont érdekeltté kell tenni, tehát egy kofinanszírozott rendszerben kell 
gondolkodni, ahol természetesen a folyamat elején az állam ebben nagyobb 
segítséget nyújt, aztán majd ha eljutunk abba az ideális világba, ahol 
Hollandiában vannak, akkor majd az államnak kevesebbet kell ehhez 
hozzátennie, és mindenki, aki szőlőtermesztéssel és gyümölcstermesztéssel 
foglalkozik, az befizetéssel, hozzájárulással éljen ebbe az alapba, ennek a 
technikájára most nem térek ki, számtalan jó és rossz nemzetközi program 
van. Tehát, mondom, járhatunk úgy, mint a szlovákok meg a szlovének, 
járhatunk úgy – megszólíttatott itt az előbb Görögország –, mint a görögök, 
akiknek szintén nincsen pénzük, és a franciák ott vannak a szőlőben a 
Hellenifera-programmal, ami Európa legnagyobb szőlőnemesítési programja, 
felkutatják a génbázisokat, továbbfejlesztik, elviszik a görögöktől, és pénzért 
fogják nekik visszaadni. Tehát működő program, szegény görög polgártársaim 
örülnek neki, mert az adott gazdasági helyzetben nincs más lehetőségük.  

Említette a professzor úr a fajtaértékelés rendszerét. Független 
fajtaértékelő rendszert kell felállítani, pontosan azért, hogy az éghajlatváltozás 
és a piaci változások nyomon követésére megfelelő információkkal 
rendelkezzünk a fajták, a klónok hasznosságáról, értékéről, és ehhez – mint 
ahogy ezt nálunk szerencsésebb fejlődésű országokban már elérték – 
technológiát is adjunk hozzá, tehát ne csak egy fajtát adjunk, hanem egy olyan 
termesztéstechnológiát, amivel jó adófizető polgárai lesznek azok a termelők, 
akik ezeket a fajtákat használják. Tulajdonképpen ebben a kérdésben 
nagyjából ennyit szerettem volna elmondani.  

Még visszautalva a hatósági ellenőrzésre, hiszen a másik lába ennek a 
rendszernek a hatósági ellenőrzés, azt látni kell, hogy elérkeztünk egy olyan 
pontra a hatósági ellenőrzés rendszerében, ahonnan nem gondolom – és ezt 
termelői érdekvédelmi képviselet vezetőjeként mondom ki –, nem hiszem el, 
hogy ennél lejjebb lehet jutni. A Nébihnek a szőlő-gyümölcs főosztálya 
gyakorlatilag a múlt héten felállt, nincsen szakigazgatás a Nébihben. A 
kormányhivatalokban lévő felügyelők, a kormányhivatalban lévő szőlő-, 
gyümölcsfelügyelők – és bocsánat, hogy most példákat hozok, de azt 
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gondolom, ezzel lehet megérteni – pár hetes képzés után a kormányhivatalban 
vetőmag-felügyelőkké avanzsálnak, és azt is, azt a vonalat is fogják vinni. Ez 
nem szakmaiság, itt nincsen rálátás már a termelés folyamatára, és sem a 
végfelhasználóknak, se nekünk, szaporítóanyag-termelőknek nem jó ez a 
szétesett rendszer. Ilyen felügyelőket nem lehet leakasztani a szögről, erre 
megvannak a megoldások, de ebbe megint nem szeretnék belemenni. Ha az 
állam ezt a feladatot nem tudja vagy nem akarja ellátni, az uniós jog 
lehetőséget ad ennek a feladatkörnek az átruházására megfelelő garanciák 
mellett, amikor is az állam ellenőrzi, hogy azok, akik innentől kezdve végzik 
ezt az ellenőrzést, a forgalomba hozatali ellenőrzést, azok megfelelő 
kompetenciákkal rendelkeznek-e. Arról kell majd beszélnünk 
munkabizottságban, hogy hogyan lehet ezt a rendszert felépíteni, hogy mind a 
termelőknek, mind a végfelhasználóknak biztonságot nyújtson, és olcsó, 
működőképes rendszer legyen.  

Nagyjából ennyit, bocsánat, hogy ilyen hosszan beszéltem! Köszönöm a 
szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó bekezdéshez, úgy gondolom, az 

Agrárkamara megfelelő támpontot kell hogy jelentsen a jövőben.  
(Dr. Lakatos Tamás jelzésére:) Tessék parancsolni! Kérem, hogy üljön 

egy mikrofonhoz, és hogy mutatkozzon be a jegyzőkönyv miatt.  
 
DR. LAKATOS TAMÁS igazgató (NAIK Gyümölcstermesztési Kutató 

Intézet): Jó napot kívánok! Lakatos Tamás, a NAIK Gyümölcstermesztési 
Kutató Intézet igazgatója vagyok, és három pontban szeretnék az előttem 
szólókhoz, illetve a professzor úr által elmondottakhoz hozzászólni.  

Az egyik, hogy itt megszólíttatott a kutatás, hogy nem igazán jól 
szervezett. Ez valóban így van. Az elmúlt húsz évben nagyon sok elmaradást 
sikerült – hogy úgy mondjam – összehoznunk, az elmúlt években azonban 
elindult egy olyan folyamat, amely, azt hiszem, azért előremutató. Ennek 
egyik elemeként említem, hogy például a mi intézetünk mellett egy 
tudományos tanácsadó testület működik a NAIK belső szabályzata alapján 
egyébként, amelynek egyebek mellett az említett FruitVeB-alelnök is a tagja, 
illetve termelői tagok is találhatók benne, tehát egyértelmű, hogy megjelent a 
kutatóintézetben a termelői képviselet. Hogy ez mennyire reprezentatív, az 
egy más kérdés, és természetesen ez egyelőre még csak egy tanácsadó testület, 
nem pedig egy döntéshozó testület, de az irány ebből a szempontból 
egyértelmű.  

A másik, hogy éppen azért, mivel az én intézetem tartja fenn jelenleg a 
hazai gyümölcsprebázis-állománynak tulajdonképpen az egészét, ezért azt 
gondolom, hogy itt, a teremben ülők közül nekem van egyedül egészen pontos 
rálátásom arra, hogy ez mibe kerül. Ezzel kapcsolatosan annyit szeretnék 
elmondani, hogy jelenleg az én intézetem költségvetésének több mint a 
20 százalékát teljes egészében a prebázis állomány fenntartása viszi el, ez 
nagyjából olyan 120 millió forint/éves költséget jelent a jelenlegi minőségi 
színvonal mellett, tehát ebben nincs benne az, hogy esetleg új licences fajtákat 
be tudjunk vinni ebbe a rendszerbe, ez a jelenlegi állapotnak a fenntartása.  

A prebázis állomány csak a csúcsa ennek az egész szaporítási láncnak, 
nyilván az egészet egyben érdemes kezelni, de az tény, hogy a hazai, ugyan 
évről évre változó, de nagyjából olyan 3 és 6 milliárd közötti értéket előállító 
gyümölcsfaiskolai piac önmagában piaci alapon nem tudja eltartani a hazai 
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bázisállományokat vagy prebázis állományokat, ebből adódóan 
mindenképpen – ahogy elhangzott – egy vegyes finanszírozás képzelhető el. 
Ennek a formája nyilván nagyon sokféle lehet, akár a NAIK-hoz, akár más 
szervezethez köthető, viszont egyértelmű, hogy meg kell hogy jelenjen ebben 
az állami forrás, meg kell hogy jelenjen az állami forrás ebben a rendszerben, 
ez pedig egyértelműen odateszi azt, hogy közpénzt csak a közpénzkezelés 
szabályzata szerint lehet felhasználni, tehát mondjuk a közbeszerzési 
kötelezettséget ezzel kikerülni, hogyha mondjuk kiszervezzük egy 
profitorientált szervezetbe, nyilván nem lehet.  

A harmadik pedig, amit el akartam mondani, hogy igen, az egy teljesen 
jó felvetés volt, hogy elképzelhető ez az ország egyébként úgy, hogy nem tart 
fenn önálló prebázis állományokat, végül is nincsen kőbe vésve, hogy ezt meg 
kellene tennünk, ezt más, nagyobb piaci potenciállal rendelkező országok is 
meg tudnák tenni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy stratégiai kérdés, tehát el 
kell tudnunk dönteni, hogy minekünk, az országnak erre szüksége van-e, a 
hazai gyümölcstermesztési vagy szőlő- vagy egyéb ágazat ezt igényli-e, és 
ennek az ágazatnak a fejlődését a saját kezünkben akarjuk-e tartani, avagy át 
akarjuk-e azt engedni adott esetben a piaci konkurenseinknek, vagy nem. És 
amennyiben úgy döntünk, hogy igenis bele akarunk szólni ezekbe a 
folyamatokba, akkor viszont ezeket az állományokat fenn kell tartanunk, ezt 
viszont – még egyszer mondom – a jelenlegi piaci nagyságunk mellett csak és 
kizárólag közpénz bevonásával lehet elképzelni. Még egyszer mondom: az, 
hogy ki kapja meg ezt a közpénzt, az nyilván egy teljesen más kérdés, az egy 
strukturális kérdés lehet, de az alapelvek szerintem ezek. Ennyit szerettem 
volna mondani, köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr, fontos volt a véleménye. 

(Palesits Zsolt jelzésére:) Tessék parancsolni! 
 
PALESITS ZSOLT elnök (Magyar Gyümölcsfaiskolák Országos 

Egyesülete): Hangszóró közelbe jövök… (Az asztalhoz ül.) Palesits Zsolt, a 
Magyar Gyümölcsfaiskolák Országos Egyesületének elnöke vagyok. Nagyon 
sok jó felvetés elhangzott itt. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy mi 
gyümölcsfaiskolások egy kiszolgáló ágazat vagyunk, tehát hogyha nekünk 
megmondja a gyümölcstermesztő, hogy mit kér, akkor azt egy-két éven belül 
elő tudjuk állítani, ha megvan a kérés. Nekem mindig az az alapdilemmám, 
hogy mindig valahogy az jön elő, hogy mi faiskolások találjuk ki, hogy mit 
csinálunk, és azt próbáljuk utána eladni, de valahol ez egy fordított helyzet, 
mert hogyha a gyümölcstermesztő megmondja nekem, hogy mit csináljak, én 
kiszolgálom, egy-két év alatt odateszem.  

Licences fajták, nem licences fajták. Én kereskedő is vagyok a 
faiskolásság mellett, tehát tényleg nagyon sok fajtát hozok be a szamócától a 
kajsziig, látom a licencdíjakat, most a legmagasabb licencdíj 8, azaz 8 euró 
volt, ez nem a fa ára, ez a licencdíj, egy tiszta piros kajszinak a licencdíja, amit 
odaadnak nagy nehezen az olaszok, mi meg is köszönjük nekik, de ennyibe 
kerül, tehát nem olcsó. Vannak olyan dolgok, amelyeknek megszűnt a hazai 
előállítása gyümölcsszaporító-anyagban, ilyen például a szamóca. Persze hogy 
behozzuk Hollandiából vagy Olaszországból, hiszen nincs itthon, akkor mit 
csináljunk? Szamócatermesztő mindig van – egy stagnáló piac, de megvan –, 
valamit el kell ültetniük, hacsak nem azt választjuk, hogy feketén, licencdíj 
nélkül szaporítja a termesztő a licences fajtákat, szemet hunyunk, és tessék, 
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ott van, mindjárt megvan az a terület, amit le szoktak néha közölni a 
szakfolyóiratok is, és akkor elgondolkodik az ember, hogy: igen, akkor egy 
olyan 40 millió szamócapalántát kéne évente behozni, aminek töredéke 
látszik, hogy megvalósul, és úgy is van.  

Én ezt a pár gondolatot akartam hozzátenni, de nyilvánvaló, hogy annyi 
minden elhangzott itt, és jó irányba, hogy mást nem szeretnék hozzátenni, 
mint azt, hogy én is szükségét látom annak, hogy összefogjunk, a 
gyümölcstermesztők, a faiskolások, a kutatóintézetek. Mi támogatjuk 
mindenben mind a két csoportot, és ott szeretnénk lenni mindenhol, ahol 
ilyen dolgokat beszélünk meg.  

Én azért még negatívumként elmondanám, hogy mi nem kaptuk meg 
ennek az egész mostani, mai napnak a tematikáját, hogy miről fogunk 
beszélni, úgy jöttünk el, hogy örültünk, hogy meghívtak minket, és hogy itt 
lehetünk mi magyar faiskolások. Nem tudom, hogy kinek a hibája, de én 
hétfőn kaptam meg a hivatalos meghívót, és felkészületlenül jöttünk el, mert 
ha tudtuk volna, akkor esetleg fel tudok készülni rá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Makay Miklós jelzésére:) Tessék 

parancsolni! 
 
MAKAY MIKLÓS (Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.): 

Makay Miklós vagyok a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.-től. 
Engedelmükkel felolvasnék néhány gondolatot, ami megfogalmazódott 
bennem. Mi a NAIK egy kft.-jeként próbálunk a szaporítóanyag-előállítással 
kapcsolatos problémákban helytállni, és bízom benne, hogy jó irányba 
megyünk, mert én úgy látom, hogy amit a professzor úr is és minden előttem 
szóló elmondott, abból szerintem valami kialakulhat.  

Felhívnám a figyelmet, hogy a faiskola érték, a gyümölcsfákat 
évszázadok óta oltással szaporítják, és ez az eljárás a nyelvészetben egyben 
nemesítést is jelent. Az oltással vagy szemzéssel előállított oltvány örökíti az 
egyed tulajdonságait, tehát a gyümölcsoltvány képezi egyben a kertész 
szellemi örökségét is.  

Faiskolai bizalom. Az oltvány egy bizalmi árucikk. A 
gyümölcstermesztő bízik az oltvány minőségében, a faiskolás bízik a termesztő 
megelégedettségében, a nemesítő bízik a faiskolásban, hogy jól és 
megbízhatóan bánik az új fajtájával, amely megélhetést biztosít a 
termesztőnek és a faiskolásnak is.  

Faiskolai piac. A vegetatív szaporítás egy bonyolult, időigényes és 
érzékeny rendszer, amelynek a működését – mint minden másét – a piac 
szabályozza. A 2004-es csatlakozásunktól kezdve ez a piac is jelentősen 
kinyílt, és minden ezzel kapcsolatos vállalkozás őszintén mérlegelheti, hogy az 
elmúlt 15 évnek nyertese vagy vesztese. A gyümölcstermesztők és faiskolások 
közösen és egyenként minden szezonban minden kiló gyümölccsel, minden 
előállított oltvánnyal megmérettetnek ezen a nagy európai közös piacon, 
amely meghatároz, diktál, eldönt, és sok mindent felülír.  

Faiskolai ágazati helyzetkép. Csökkenés és piacvesztés. De miért? Mert 
folyamatosan veszítünk a versenyképességünkből, amelyet tömören három 
tényező határoz meg: a pénztőke, a szaktudás és a szaporítóanyag. A mai EU-s 
szabályozás tökéletesen lezár minden nemzeti támogatást, tehát maradnak az 
EU-s források, amelyek a gyümölcstermesztés esetében sajnos 
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kontraszelekciót is eredményeztek, és amelyeknek a jövőbeni sorsa még 
kérdéses is.  

A szaktudás és szaporítóanyag. Egy idestova 50 éve létrehozott, és 
állami paternalizmusra alapozott rendszer nem fogja a szaktudás és a 
szaporítóanyag helyzetét kilendíteni a holtpontról. A centralizált működés 
sikerének a kulcsa az alapokban van kódolva, a hardver a gyümölcsültetvény 
és a faiskola, a szoftver pedig a piaci törvények.  

Mit lehetne tenni? A rendszer bonyolultságának, lassúságának és 
érzékenységének a bizonyítéka az, hogy a nyugati tőke az első másfél 
évtizedben nem startolt rá a piacainkra, kivárta azt az időt, amikor állásainkat 
önként adjuk fel. A termékfejlesztés és innováció minden üzemnek a jelenét és 
jövőjét meghatározza, tehát amely faiskolának tervei vannak még, beruház, 
fejleszt és innovál. A faiskolai vállalkozás, amely abban reménykedik, hogy 
megspórolhatja az ezzel járó fáradságot vagy ráfordításokat, és valahonnan 
majd készen kapja a modern fajtákat, az egészséges törzsanyagot és a hasznos 
technikai információt, sajnos nagyon téved. Igen fontos és hasznos lenne 
annak a rendszerszemléletnek az elsajátítása, amely egyben belépőt is 
jelenthet abba a világba, ahol világos és átlátható szabályok mentén folyik a 
szaporítóanyag-termelés, -kereskedelem és a fajtainnováció.  

A rendszer másik oldaláról nézve van-e olyan állami alapítású és 
fenntartású intézményünk, amelynek a küldetéslevelében olyan fogalmak 
szerepelnek, mint a reagálóképesség, a termelői közelség, a tudásmegosztás, 
az objektív eredményértékelés, a partneri erőépítés és a tudományos szakmai 
kiválóság? Egy ilyen intézmény olyan vonzóerőt lenne képes generálni, 
amelyhez önkéntesen csatlakoznának termelők, faiskolások és akik az anyagi 
támogatásaikat nem számolnák majd patikamérlegen. Miért csatlakoznának 
szívesen? Mert értéket kapnának a pénzükért. Egy ilyen rendszer kiépítése 
igen időszerű lenne, amelyhez körültekintés, merészség és szakmai bölcsesség 
egyformán szükséges. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, tárgyszerű volt, és hogyha 

megengedi, szeretném ezt az anyagot elkérni. Lehetséges, az ülés végén majd 
elkérhetem az írott anyagot?  

 
MAKAY MIKLÓS (Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.): 

Persze! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Dr. Orlóci 

László jelzésére:) Tessék parancsolni! 
 
DR. ORLÓCI LÁSZLÓ elnök (Magyar Díszkertészek Szövetsége): 

(Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen, hogy ismét szót kaptam. Nagyon 
röviden két olyan javaslat, vagy nem is javaslat, inkább csak konklúzió lenne, 
amit most hallottunk. Az első, hogy ez egy piac, egy üzlet gyakorlatilag, a 
fajtakérdés is és a szaporítóanyag-kérdés is. Ha innen nézzük az egész 
történetet, akkor tökéletesen megegyezik a véleményem a professzor úr 
véleményével, gyakorlatilag ebből az irányból… 

 
ELNÖK: A mikrofont tessék bekapcsolni! 
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DR. ORLÓCI LÁSZLÓ elnök (Magyar Díszkertészek Szövetsége): 
Bocsánatot kérek! Ebből az irányból kellene tehát megközelítenünk ezt az 
egész kérdést, és azzal a véleménnyel, a professzor úrnak azzal a véleményével 
értek egyet, amely arról szól, hogy arra a szabályozhatatlan európai uniós 
piacra kellene mégiscsak valahogy, valamilyen hatást kifejteni, és hogy milyen 
hatást lehet erre a piacra kifejteni, az mindenkinek a saját szakmáján belül 
eljutott már a tudatáig, illetve nemcsak a tudatáig, hanem eljutott odáig, hogy 
megoldásokat kell találnunk. Ahogy a sokkal régebb óta az uniós piacokat – ha 
szabad ezt így ilyen durván kifejezni – uraló nagyoknak a hozzáállása és a 
piaci viselkedése ezt indukálja, ezeket nekünk is meg kell tanulnunk előbb 
vagy utóbb.  

A jelenlegi jogszabályaink, minden, ami ezzel kapcsolatos, illetve az 
előző előadásokban vagy az előző vélemények között is elhangzott, hogy a régi 
– hogy is mondjam? –, kicsit megcsontosodott és kicsit szögletes dolgokat 
felül kell bírálni piaci szempontból is. Erre mindenképpen szükség van, és 
ezért énnekem is az volna a javaslatom, és azért nagyon jó ez a megkezdett 
munka, mert a szakmai érdekképviseleti szervezeteknek, elsősorban a 
kamarának és a szakmaközi szervezeteknek van rá lehetősége, és – még 
egyszer mondom – finoman meg lehet tanulni ezeket a módszereket, hogy a 
piacot, az uniós piacot, a közös piacunkat milyen módon lehet abba az irányba 
eltéríteni, hogy az megfeleljen a magyarországi stratégiai érdekeknek is.  

Egyértelműen látszik, és ez itt többször el is hangzott már, hogy vannak 
stratégiai érdekei az országnak, amennyiben nem akarja önmagát teljes 
mértékig feladni, márpedig azt gondolom, hogy az asztalnál ülők nem azért 
szánták rá erre a ráérő vagy rá nem érő idejüket, hogy itt üldögéljenek és 
beszéljünk, hanem azért, mert mindenkinek szívügye a hazai mezőgazdaság és 
a kertészeti stratégiai érdekek, és ezeket a kertészeti stratégiai érdekeket 
egyszer már világosan meg kellene fogalmazni, tehát hogy mik azok az alapok 
– ahogy itt elhangzott az előző előadásban is –, mik azok a gazdasági alapok, 
amelyekre támaszkodnia kell az ágazatunknak, az egész kertészeti ágazatnak, 
és ebből hogyan lehet piaci sikert indukálni. Piaci sikert indukálni nemcsak 
elmondások alapján, hanem – még egyszer hangsúlyozom – régi, hosszú és 
bevált uniós piaci gyakorlatok megismerésével, akár másolásával, 
adaptálásával lehet, meg lehet tenni. Az, hogy itt Magyarországon ne egy 
sikeres olasz vagy holland vagy bármilyen fajta legyen az igazán sikeres a 
magyar termelők körében, hanem egy magyar fajta legyen igazán sikeres, 
természetesen feltételezve azt az alapot, amely alap a kutatás, az innovációs 
alap, aminek meg kell lennie, és akár a kutatóintézetre célozhatok, akár az 
egyetemekre, bárkikre, akik ezzel foglalkoznak. Emellett kell még valami, az a 
még valami pedig pontosan az, hogy ha ezeket a fajtákat előállítottuk, és 
minden rendben van velük, azoknak a piacra való terelését, azoknak a piacon 
való szereplését, a létét, a jövőjét, a hasznosságát, a sikerét is meg kell 
alapozni, és erre módszertant kell kialakítanunk.  

Ahogy meg tudják ezt tenni akár a francia, akár az olasz gazdák, miért 
nem magyar fajtakereskedő megy el Olaszországba, és kereskedik a mi 
fajtánkkal? Miért van az, ami egy nagyon érdekes dolog – én harminc éve 
foglalkozom fajta-előállítással dísznövény körben –, miért van az, hogy 
zátonyra futottunk, mindannyiszor megpróbálkoztunk azzal, hogy 
Magyarország hasonlóan tudja menedzselni a saját fajtáit? Lehet ezt üzleti 
alapon is tenni, ahogy az történik mondjuk egy holland fajtamenedzselés vagy 
egy olasz fajtamenedzselés esetében. Nem történt meg. Az elmúlt harminc 
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évben nem történt ilyen irányú változás, ezért ma a nemesítők egy része – aki 
nem így jár el, azoknak tisztelet –, a nemesítők jó része gyakorlatilag eladja a 
fajtáit külföldre. Miért? Mert piac, mert üzlet. Erről kezdtem beszélni. Ez egy 
üzlet, egy nagy biznisz.  

Miért van az, hogy 8 eurót fizetünk azért a piros színű kajszibarackért, 
holott minden további nélkül a hazai fajtatartalékból, a genetikai alapokból – 
és azért nézek abba az irányba, mert ezt meg tudjátok erősíteni – egy magyar 
nemesítő minden további nélkül, mert nem béna, meg tudta volna csinálni. 
Meg is tudná csinálni. Érdemes-e megcsinálni? Be tudjuk-e hajtani a 8 eurós 
fajtajutalékot? A jelenlegi konstrukcióban biztosan nem, biztos, hogy nem. És 
mi a rossz? Az egész rendszer így önmagában nem áll össze egységes képpé.  

Régi jogszabályokból táplálkozunk, még a fogalmaink sem közösek – 
ezzel kezdtem az első felszólalásomat, hogy a terminus technicusunkat 
egységesíteni kellene, hogy mit minek nevezünk. Ha a jogszabályban valamit 
valaminek nevezünk, ami nem az, vagy ami már nem az, vagy a jövőben biztos 
hogy nem az lesz, akkor már óriási hibát követünk el, nem egy nyelven 
beszélünk, holott magyarul van megírva a jogszabály. Nem a jogszabályalkotó 
tehet erről, a jogszabályalkotó nem biztos hogy kell tudja a terminus 
technicust, a jogszabályalkotó a jogszabályalkotás során ezt szakemberek felé 
véleményezésre kiadja. Az egy másik történet, hogy a véleményekből mi 
történik a jogszabályi foganatosításban. Erre nagyon nagy figyelmet kellene a 
kormánynak fordítania, ahogy ezt tették a múltban is, most a jövőben ez 
nagyon-nagyon esedékes lesz. És hogyha az alapok rendben vannak, és 
megtanuljuk azokat a piaci technikákat, hogy hogyan lehet 8 eurót kérni egy 
hazai innovatív fajtáért – márpedig innovatív fajták vannak, még mindig 
vannak, csak nem látszanak, annyira, főleg piaci szempontból nem vagy piaci 
oldalról nem… Amíg ezt nem tudjuk előállítani, nem is lesz az a 8 eurós ár, ez 
a 8 euró most egy jelképes ár természetesen, ez csak egy ilyen – hogy 
mondjam? – állatorvosi ló ez a 8 euró, hanem arról van szó, hogy sikeres 
fajták legyenek. A sikeres fajtát akkor a termelő is meg fogja venni, és meg kell 
hogy vegye. Mert, még egyszer mondom, nem szabad összekeverni a stratégiai 
alapokat az üzleti mechanizmusokkal. Sajnos most is csináljuk ezt elég 
gyakran, tehát üzleti alapokra hivatkozva állami, adófizetői pénzekből 
szubvencionálunk egyébként nem ide tartozó, üzleti alapú innovatív 
fejlesztéseket. Teljesen felesleges. Ugyanakkor nem marad pénz arra, ami az 
alapozást jelenti, amiről itt szó volt az előadásban is meg a hozzászólásokban 
is.  

Nekem tehát az volna a gondolatom, és azt szeretnénk mi is a kicsi 
szakmánkon belül, hogy egy konszenzus induljon el, és az lenne a kérésünk a 
bizottságon keresztül a Mezőgazdasági bizottság, illetve a kormányzat felé, 
hogy ennek a konszenzusnak legyenek terminusai, időbeni terminusai, 
amelyek alapján számon kérik a szakmától azt, hogy mit javasol. Viszont a 
szakma akkor lesz lelkes a javaslattételben, ha a javaslattételnek megvan a 
látszata. Ezt most egyébként nagyon sok ilyesmiben lehet tapasztalni. Mi tehát 
nagyon szívesen dolgozunk ráérő időnkben meg rá nem érő időnkben, csak 
akkor, hogyha van egy látszata a kérdésnek. Nagyon jó tehát, hogy a folyamat 
elindul, viszont lássuk a medvét, ahogy szokták mondani, hogy mi lesz belőle! 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Világos, köszönjük szépen, elnök úr, ezért vagyunk itt. 

Köszönjük szépen. (Hunyadi István jelzésére:) Parancsolj! 
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HUNYADI ISTVÁN szakmai igazgató (FruitVeB): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Hunyadi István, a FruitVeB szakmai igazgatója vagyok. A 
László által itt felvetett gondolatra reagálnék hirtelen, mielőtt elfelejteném. 
Igen, léteznek ezek az európai jó példák, a tanár úr erősítsen meg abban, hogy 
létezik például Európában egy körtefajta, amit a portugálok annak idején 
semmire nem tartottak, semmirevalónak gondoltak, ez a Rocha nevezetű 
körte, amit most több százezer tonnás nagyságrendben termelnek az Európai 
Unióban, tettek bele egy pici munkát, tettek bele egy pici marketinget, és 
elérték azt a sikert, amit szerettek volna.  

Én a termelői oldalról szeretnék elsősorban megnyilvánulni. Ami 
mostanában folyik, az semmiképpen sem egészséges. Itt Palesits Zsolt 
elmondta a faiskolások részéről, hogy ha egy termelő jelentkezik az igényével, 
akkor az egy-két éven belül előállításra is tud kerülni. Azt látnunk kell, hogy 
ahogy a Vidékfejlesztési Program ültetvénykorszerűsítési pályázatai ki lettek 
írva, nagyon-nagyon gyors munkára kényszerítették a termelőket, tehát az 
utóbbi néhány évben a magyar termelő kényszerből ment el olasz vagy 
bármilyen külföldi faiskolába szaporítóanyagért, hiszen nem tudta 
Magyarországon megtalálni azt a szakmai forrást, amely időben tudta volna 
neki biztosítani a szaporítóanyagot, őt viszont nyertes pályázat és támogató 
okirat esetén kötötte az a határidő, amin belül meg kellett valósítania az 
ültetvényét. Tehát egy ilyen 22-es csapdájába kerültek a hazai termelők, 
hiszen nekik sem feltétlenül az az érdekük, hogy a szaporítóanyagra költött 
pénzt külföldön költsék el, már csak azért sem, mert óriási kockázatot vállal 
egy termelő, hogyha külföldi faiskolából szeretne behozni szaporítóanyagot, 
mert egyrészt ott van a növényegészségügyi kérdés, hogy ami esetleg 
Olaszországban egy faiskolában nem tűnik fel az ottani növényvédelmi 
felügyelőknek, az Magyarországon komoly gondot okoz, legyen az kártevő, 
kórokozó vagy bármilyen károsító, úgyhogy magában hordozza ezt a veszélyt 
is, tehát egyáltalán nem egészséges az, hogy külföldről hordjuk be a 
szaporítóanyagot.  

Azt viszont tudnunk kell, hogy a termelők nem a saját fejük után 
mennek, amikor fajtákat telepítenek, hanem ők igenis tájékozódnak 
valahonnan; hogy jó forrásokból, vagy nem jó forrásokból, azt nem az én 
tisztem eldönteni. Általában valamilyen példát követve döntenek akkor, 
amikor egy-egy fajta mellett döntenek, és bizony előfordult már az, hogy a 
külföldi szaktanácsadó nagyon-nagyon mondta, hogy az az adott almafajta 
milyen csodálatosan működik, és micsoda piaca van, de egyvalamit 
elfelejtettek kipróbálni: hogy Magyarországon az a fajta nem működik, és több 
tíz- vagy százhektáros nagyságrendben kellett kihúzni ültetvényeket, mert a 
termelőknek nem volt rentábilis az üzemeltetése.  

Mindenképpen rendet kell tenni tehát egyrészt a szaporítóanyag 
előállításában, másrészt pedig, igen, a fajtaadaptációban, ha már a külföldi 
mintákat próbálják követni a termelők. Erre bizony-bizony erőfeszítéseket kell 
tenni, mert az nem vállalható, nem egészséges kockázat, ha több tízmillió 
forintos beruházással létesítünk egy hektár almaültetvényt, amiről három év 
múlva kiderül, hogy nem működik. Úgyhogy mi termelői oldalról és 
szakmaközi szervezetként konstruktívan állunk minden olyan javaslathoz és 
kezdeményezéshez, ami előrébb viheti a szakmát. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Mártonffy Béla jelzésére:) Béla, 
parancsolj! 

 
DR. MÁRTONFFY BÉLA elnök: (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztálya): Köszönöm szépen, elnök úr, 
ismét én is. Én úgy gondolom, hogy valahogy azért meg kell fogalmazzuk ma, 
hogy hol van a kutya elásva. A kamara részéről készítünk most egy kertészeti 
fejlesztési javaslatot, ezt a vezetőség írta elő számunkra, az állattenyésztés 
területén ez már elkészült, annak a mintájára kellene megcsináljuk az 
együttműködő szervezetekkel, mert a kamara mindenkivel együttműködik 
személy szerint is itt a kollégákkal, és ebbe belefogalmaznánk ezt – ez júniusra 
lenne olyan állapotban, hogy esetleg tárgyalásra kerülhet még egyszer –, 
ebben egyébként egyéb más dolgok is szerepelnének, és én úgy gondolom, azt 
mindenképpen meg kell fogalmazzuk, hogy hol van a kutya elásva. Van 
prebázisunk, finanszírozva van, van fajta-előállítás, innoválunk, vannak 
faiskoláink, amelyek, ha megrendelés jön, normális esetben meg tudják tenni 
– akkor a termelő miért kint, külföldön vesz meg bizonyos anyagokat? Én 
tehát úgy gondolom, hogyha egy javaslattal élhetek, hogy szeretném, ha az itt 
nevesített szervezetekkel és nyilvánvalóan a minisztériummal és a kapcsolt 
kutatóintézetekkel szóba kerülne az, hogy akkor most üljünk le, fogalmazzuk 
meg, hogy hol van a kutya elásva, úgy is, hogy esetleg a presztízseket kicsit 
hátrébb dobjuk, akár a szervezeti, akár a személyes presztízseket, és akkor 
nézzük meg, hogy meg tudunk-e valamit csinálni valami újat, mert ha nem, 
akkor valóban az Ákos megfogalmazása fog bekövetkezni, hogy akkor majd 
szlovák mintára mi is visszük tovább a rendszerünket úgy, ahogy. Nem tudom, 
erre van-e lehetőség, elnök úr, én ezzel a javaslattal szeretnék élni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is úgy fogom a napirendi pontot lezárni, 

hogy ezt a javaslatot támogatom. Kérni fogom, hogy az elhangzottak, a 
jegyzőkönyv alapján az Agrárkamara országos kertészeti osztályának vezetője 
készítsen egy összefoglalót és egy megoldási javaslatot, amennyiben még 
szükséges, akkor akár az érintettekkel egyenként konzultációt folytatva. 
Egyben kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy van-e hozzáfűznivalója az 
elhangzottakhoz.  

 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen. Nyilván mindennel, ami elhangzott, gyakorlatilag tisztában 
vagyunk, tehát tartjuk a kapcsolatot az Agrárkamarával, a FruitVeB-bel, a 
NAIK-kal, Molnár Ákossal a múlt héten egyeztettünk szőlőszaporítóanyag-
kérdésekben, tehát mindennel, ami elhangzott, tisztában vagyunk, és a 
magunk részéről azt tudjuk hozzátenni, hogy egyrészt természetesen 
odafigyelünk minden szakmai javaslatra, amely a szabályozást érinti, és 
szeretnénk minden olyan szabályozási könnyítést, egyszerűsítést megtenni, 
ami módunkban áll. Köszönöm.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr.  
Kedves Jelenlévők! Én olyan családból kerültem be ide, a parlamentbe, 

ahol a nagyszüleimtől a szüleimig mindenki kertészettel foglalkozott. 
Mártonffy Bélával már nagyon régóta ismerjük egymást, és még hogyha a 
kertészet a mi esetünkben csak a dinnyetermesztésről szólt is, de úgy 
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gondolom, hogy a saját bőrömön tapasztaltam azokat a hiányosságokat, 
amelyekkel most a szakma küzd, azokat a kihívásokat, amelyeket meg kell 
oldani, és én szeretném mindenkinek garantálni, hogy mindenféle véleményt, 
ötletet, javaslatot és a nem kevés elhangzott, jogos kritikai észrevételt 
megfontolóra fogjuk venni, ahogy a szerintem legfontosabb üzenetet is, hogy 
azt tudnunk kell, hogy ez egy piaci kérdés, és a termelőket csak a piaccal 
egyféleképpen, a saját zsebükkel, a saját érdekükkel, a saját 
érdekérvényesítésükkel lehet befolyásolni.  

Egy kis kitérő még a saját életemből: számomra mindig az volt az egyik 
legmeghatározóbb, amikor egy fajtaválasztás mellett döntött a család, tudva 
azt, hogy mondjuk egyes termékek ugyanazokkal a paraméterekkel 
rendelkeztek, hogy annak az előadónak, vagy aki szakvéleménnyel ellátott a 
termesztés során, a személye mennyire volt számomra meggyőző vagy nem 
meggyőző. Ezért nagyon meghatározó mindannyiunk számára az 
érdekképviselet, illetve a tanácsadók felkészültsége és a tanácsadók személye, 
hogy a magyar tanácsadók ki tudják hozni azokat az értékeket és erényeket, 
amelyek mindannyiunk javát szolgálják, mert a termelő közvetlenül az ő 
véleményükre figyel oda leginkább.  

Kedves Jelenlévők! Tisztelettel köszönöm mindenkinek a ráérő és a rá 
nem érő idejét, figyelmét és törődését. Engedelmükkel a mai napirendi pontot 
lezárom.  

Egyebek 

Amennyiben az egyebek napirendi ponthoz bárkinek van véleménye, 
hozzászólása, azt tegye meg! (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor nagyon 
szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és ígérem, hogy folytatjuk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. (Közbeszólások: 
Köszönjük szépen!)  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 21 perc) 
  

Pócs János  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


