
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: H/5944.

Benyújtás dátuma: 2019-04-26 13:30

Parlex azonosító: 181KRY8Y0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Határozati javaslat címe: A hazai vetőmagtermesztés és -kutatás megmentéséről 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a hazai
vetőmagtermesztés és kutatás megmentéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

a hazai vetőmagtermesztés és -kutatás megmentéséről

Az Országgyűlés – a hazai fajtakísérleti vizsgálatokat végző hálózat, illetve a vetőmag-ellenőrzés
védelme, továbbá világszínvonalra emelése érdekében – a következő határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  intézkedjen  a  hazai  vetőmag-felügyelet  és  a
fajtakísérlet reformjáról, amelynek keretében:

a) kezdeményezze egy önálló minősítő intézet felállítását, amely garantálja a magas szintű szakmai
munkavégzést;

b)  segítse  elő,  hogy a  nemzeti  minősítő  szervezet  kimagasló  munkájával  képviselje  hazánkat  a
nemzetközi szervezetekben (ISTA, CPVO);

c) a szakemberek számára elfogadható bérezési rendszert hozzon létre;

d) teremtse meg a XXI. századnak megfelelő technikai feltételeket a fajtakísérleti állomásokon;

e)  biztosítsa  a  szükséges  munkavállalói  létszámot  vetőmag-felügyelőségeken  és  a  fajtakísérleti
állomásokon;

f) alakítsa ki a megfelelő munkakörnyezetet.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a Vetőmag Szövetséggel és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával az Ajánlati Fajtajegyzéket.

3.  Az  Országgyűlés  felszólítja  a  Kormányt,  hogy  gondoskodjon  az  ellenőrzési  rendszer
szigorításáról annak érdekében, hogy a papíron jó, de gyakorlatban rossz minőségű vetőmag ne
kerülhessen exportra, rontva ezzel a magyar vetőmag külpiaci megítélését.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1



Általános indokolás

Továbbra  is  elfogadhatatlan  számunkra,  hogy  a  2004-ben  még  világelső  magyar
vetőmagtermesztés mára halványan emlékeztet  korábbi önmagára.  Az elmúlt  15 évben odáig
fajult  a  helyzet,  hogy  világvezető  pozíciónkat  elveszítettük  és  ma  már  Romániával  és
Bulgáriával kell  versenyeznünk. A rossz munkakörülményeknek, a szakmai és egzisztenciális
megbecsülés  teljes  hiányának  köszönhetően  egyre  többször  hallani  olyan  esetről,  amikor  az
exportált vetőmag szállítmányról az derült ki, hogy nem olyan minőség, mint amilyet a vevők
megrendeltek.  Az  ilyen  esetek  rontják  a  magyar  vetőmag  külföldi  megítélését  és  újabb
piacvesztéssel járhat. A hazai vetőmagtermesztésnek, kutatásnak és ellenőrzésnek a jelenleginél
több forrásra és szakemberre, valamint komoly eszközfejlesztésre van szüksége.
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