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Tárgy : válasz a K/17656 . számú írásbeli kérdésre

Tisztelt KépviselőAsszony/Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/17656. számon hozzám benyújtott, „Önök szerint előrelépés az, amit a szegedi
Gabonakutatónál műveltek?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy írásbeli kérdésükben valós kérdések helyett
hangulatkeltő állítások fogalmazódnak meg, amelyek tényekkel nincsenek

alátámasztva .
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Amint az Önök el őtt is ismert, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátol t
Felelősségű ^Társaság (a továbbiakban: GK) feletti tulajdonosi jogokat a Nemzet i
Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) látja el . A NAIK a
tevékenységét a tárca szoros felügyelete alatt folytatja . A tárca nem észlelt semm i
olyan tényt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása során a NAIK jogellenesen vag y
ágazati célokkal ellentétes döntéseket hozott vohna, illetve a GK kedvező üzlet i
eredményei alapján sincs ok azt feltételezni, hogy a cégen belül kaotikus állapoto k
uralkodnának .

Fentieken túl teljesen bizonyos vagyok abban, hogy a hazai vet őmagágazat stabil
tagjaként számon tartott társaság a nemesítő tevékenységével és új fajtáiva l
eredményesen szolgálja a magyar mezőgazdaság fejlődését .

Javaslom. hogy a GK működéséről alaposabb tájékozódást követ ően alakítsa ki
véleményét .

Remélem, hogy kérdésére adott válaszom aggodalmát eloszlatta .

Budapest . 2017. október
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