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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a növényfajták állami elismeréséről,
valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló T/3237 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat alábbi új 22 . § -al való kiegészítését javasolom . (Ezzel egyidejűleg a
további §-ok számozása értelemszerűen változik .)

„22. ~

(1) A növényfajták nemesítésének előmozdítása érdekében a tudományos intézetek, felkészült
kísérletezők, valamint szakavatott kezdeményezők tevékenységüket a kitűzött közérdekű
célok megvalósítása érdekében kötelesek folytatni . Az ország természetí adottságait-talaj,
éghailat, évszakok, csapadékelosztás- gondosan mérlegelve meg kell jelölni azokat a
növényfajtákat, amelyek az egyes tájegységek gazdasági gyarapodását, ezáltal a népesség-
eltartó képességét és életszínvonalának emelkedését szolgálják .

(2) A Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minísztérium feladata, ho-y tegyen
intézked.éseket az (1) bekezdésben megjelölt feladatok megvalósulásának érdekében, különös
tekintettel genetikai anyagaink védelmére és a géntechnológia különböző módszereinek
elterjedésére .

(3) A szőlő és gyümölcs szaporító anyagok előállítását ösztönözni kell annak érdekében, hogy
minél több nemesített növényfajta forgalomba hozatala megvalósuljon .

(4) A szőlő kultúra gazdasági jelentőségében kiemelkedik e gyümölcsnek aszalt formában -
mazsola-történő értékesítése . Ennek megvalósítása érdekében szükséges olyan magtalan
szőlőfajták előállítása (nemesítése, klónozása), amelyek fokozottan jövedelmezővé teszik a
Magyarországon meglévő, világviszonylatban is elismerten alkalmas természeti adottságokat .

(5) A minisztérium feladata, hogy elősegítse a mazsolatermelés és értékesítés kiterjedését a
hazai- és az Európai Uniós piacra, valamint a világpiacra . Ennek érdekében a minisztérium

T/3237/39 .

Módosító iavaslat



elemzéstkészít azagráriumban,a feldolgozóiparban, a kereskedelemben,hogy ezen
intézkedések a várható ráfordítások és jövedelmek növekedése szempontjából mi módon
járulnak hozzá a mezőgazdaság népességeltartó szerepéhez .

(6) A magvatlan szőlőfajták mielőbbi hazai termelésének elkezdése érdekében támogatandó
ezen fajták külföldről történő behozatala .

(7) A termeléssel érintett régiókban támogatandók a kormányzati, közősségí és magán
szervezetek összefogásával létrejövő szerveződések és tevékenységük . Az egyetemek, kutató
intézetek, kísérleti telepek, és egyének szerepvállalásán túl fel kell kelteni az általános- és
középiskolás tanulók érdeklődését ."

Indokolás

Magyarország gazdasági potencíáljának minél eredményesebb kihasználása útján, különösen
az agrárium egyes ágazataínak lemaradását vizsgálva, egyik számot tevő termék a mazsola
szőlő. Bár a mazsola alapanyagaként használható magyar szőlőfajták íze és tápértéke
sikeresen versenyez összehasonlításokban a világpiacon, mégsem létezik a belőle készülő
mazsola. A magyarázat az, hogy a mazsola magtalan szőlőből készül, amit nem szokás
termelni nálunk. Pedig a mag nélküli szőlő kifejleszthető . Egészen kitűnő szakirodalom
létezik és a világhíres kutatási intézmény rendszerünk képes ilyen irányt venni . E tárgykörben
figyelemre méltó könyv is megjelent a közelmúltban . (Dr. Hajdú Edít és Esik Andrásné, Új
magyar szőlőfajták, Mezőgazda Kiadó, Budapest 2001 .)
A feladat megoldható, amelynek eleddig fő akadálya volt egy megöröklött szkeptikus
szemlélet. Ezen túljutni lehetséges ha rádöbbenünk néhány tényre . Jelenleg Magyarországon
az élelmiszer boltokban az aszalt gyümölcs polcon található mazsola . Egy ízlésesen
csomagolt zacskóba Mátészalkán pakolták bele a Kaliforniából importált mazsolát, míg a
másik zacskó tartalmát Iránból hozták . A jelenség is mutatja, ami alígha vitatott, hogy a
mezőgazdaság, vídékfejlesztés, fogyasztóvédelem területein, csakúgy mínt ezeknek a
gazdaságpolitikánkkal való egymásra hatásaínak tekintetében, a halasztgatás kára jelentős de
csökkenthető .

Budapest, 2003 . május 12 .
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