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Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

» Van-e ma Magyarországon Agrár-szaktanácsadás?" címmel az egyes házszabályi
rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (I1 .24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján kérdés t
kívánok benyújtani Fazekas Sándor miniszter úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt néhány év időjárása és ezzel kapcsolatosan a különféle növény- és
állatbetegségek, valamint a kártev ők igencsak próbára tették a hazai gazdálkodó k
felkészültségét. A betegségek és a kártevők, vagy a szélsőséges időjárási jelenségekkel
szembeni helyes védekezés széleskör ű szakmai ismereteket igényel, mellyel nem minden
gazdálkodó rendelkezik . Ha messzebbre tekintünk az is megállapítható, hogy a rendszerváltá s
utáni mezőgazdasági szerkezetváltás során sok olyan gazdálkodó jelent meg az ágazatban, aki k
nem rendelkeznek elégséges ismerettel ahhoz, hogy valóban hatékony mez őgazdasági termelést
tudjanak folytatni .

Hazánkban a mezőgazdasági tevékenységbő l élők végzettsége átlagosan alacsonyabb a
más ágazatokban dolgozókénál, ráadásul mezőgazdasági tevékenységet végzők képzettségének
nemzetközi összehasonlításaiban sem szerepelünk jól, ám ennek ellenére sem várható el a z
ágazatban tevékenykedőktől, hogy magas szintű, egész ágazatra kiterjedő, naprakész növény-
és állattenyésztési, vagy -védelmi szaktudásra tegyenek szert.

Reálisan az várható el a gazdáktól, hogy az éppen aktuális helyzetekre, esetleges új
veszélyekre professzionális, külső segítséget igénybe véve készűljenek fel .

A felkészítés feladatait a szaktanácsadás rendszere kell hogy ellássa, de a
környezetemben — és nyugodtan mondhatom, hogy az egész országban — tapasztalhat ó
állapotokra való tekintettel megállapítható, hogy ez a rendszer ma Magyarországon ne m
feltétlenül működik jól. Előfordul, hogy inkább a nagyfokú tanácstalanság az, ami a
gazdatársadalmat egy-egy újabb helyzetben jellemzi .

Az elmúlt évek tapasztalata alapján leginkább a növénytermesztés kérdéseiben lenn e
szükség a jobb szaktanácsadásra (mivel az állategészségűgy tekintetében a hatósági
állatorvosok elégségesen el tudják látni az e téren felmerül ő feladatokat) . A mezőgazdasági
termelés hatékonyságának és az ágazat stabilitásának növelése érdekében szükség lenne
elérhető és megbízható szaktanácsadásra a szaporítóanyag választástól kezdve, a termelést
érintő kérdéseken keresztül, a növényvédelem, valamint a tárolás és h űtés témaköréi g
valamennyi kérdésben .

írásbeli kérdés



Tisztelt Miniszter Úr! Kérdezem Öntől :

Milyen formában zajlik ma Magyarországon mez őgazdasági – főleg növénytermesztési
– szaktanácsadás? Van-e kormányzati szándék egy központilag, vagy regionálisan
összehangolt, a gazdák számára könnyen elérhető szaktanácsadási szolgálat megteremtésére?
Ha van ilyem rendszer – csak nem jól működik – milyen lépéseket kíván tenni a tárca a m űködés
hatékonnyá tételére?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2014. november 2-7
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