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Igen Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Nagy örömmel értesültünk Miniszter Úr bejelentéséről, melyben száz millió forint átcsoportosítását 

ígér a magyarországi komlóültetvények telepítésére, így kezdeményezve a magyar komlótermesztés 

újraélesztését. 

Ahogy Ön is említette, Magyarországon a 1990-es években még 500 hektár körüli termőterületen 

volt komlóültetvény. A söripar azonban a szárított komlótoboz helyett magasabb feldolgozású 

komlókészítményeket igényelt, amely technológiák telepítése a  komlótermesztők részéről nagy 

beruházást igényelt volna, így a komlótermesztés hazánkban jelentősen visszaszorult.  

Az újonnan telepített komló ültetvények hiánypótló szerepet játszhatnak a söriparban, biztosítják a 

jelen kor kihívásainak, ízlésvilágának megfelelő fajták termesztését, emellett a magyar komló 

felhasználásával megvalósítható egy tisztán hazai alapanyagokból előállított élelmiszer.  

Mindezek mellett jelenleg az Unióban olyan mértékű a biokomló hiány, hogy az igen komoly 

nehézséget okoz a komlót nélkülözhetetlen biotermékek előállításánál. A Bizottság többed 

részben engedélyezi a derogációt a tekintetbe, hogy a kérvényezők használhassák a 

megkülönböztetett eu-bio logót és jelölést azokban az esetekben, amennyiben bizonyítják, hogy bio 

termesztésből nem áll rendelkezésre szükséges mennyiségű és minőségű alap- vagy segédanyag. 

Bár ezek az engedélyek határozott idejű és átmeneti jellegűek, a kívánatos az lenne mind a 

fogyasztó, mind az előállító számára, ha úgy lehetne jelölni a terméket, hogy azok 100%-ban 

ökológiai gazdálkodásból származzanak. 

A biosörgyártást az egész Európai Unió területén korlátozza a biokomló csekély területen folyó 

termesztése. Tudomásunk szerint Németországban 100-120 ha, Csehországban mintegy 10-20 ha-

on termesztenek komlót ökológiai gazdálkodás kereti között. E két országban a szokványos 

termesztésű komló termelése is folyamatosan bővül, de még mindig nem tud lépést tartani a piac 

által elvárt növekedésnek. Az idei évben még a legnagyobb nemzetközi komlótermelő és -

kereskedő cégek sem tudnak szerződni semmilyen áron ökológia termelésből származó komlóra, 

továbbá a kereskedelembe történő belistázáshoz szükséges sörtermeléshez nélkülözhetetlen 

ökológiai komló beszerzési kilátásai a következő esztendőben is igen kétesnek ítélhetők meg. A 

biosör iránti piaci igény ugyanakkor rendkívüli mértékben emelkedik, különös tekintettel az 

elmúlt években publikált termékvizsgálatok óta, ami azt bizonyította, hogy a szokványos 

termesztésű malátákban talált vegyszer maradványok a sörökben rendszerint kimutathatók. 

A Pécsi Sörfőzde Zrt. a 2019-es évben kezdi meg a biosör gyártását. A vállalat számára a 2019. 

évben gyártható bio sörökhöz a bioárpa, illetve biobúza maláta az Organic One Kft. illetve a 

Boortmalt Magyarország Kft. vállalatokkal kötött szerződések révén már biztosított. Az ez évi 

termésből 800 tonna őszi vetésű biosörárpából készülő malátát egyes hazai és külföldi sörgyárak 

már le is kötötték! Így a sörgyártáshoz rendelkezésre áll a bioalkotók több mint  

95 %-a, a hiányzó részt a biotermesztésből származó komló hiánya képezi.  
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Az említett sörgyáron kívül több kézműves illetve családi sörfőzde érdeklődik a biosör készítése 

iránt, az ő fejlődésüknek is kedvezne, ha hozzájutnának hazai biokomlóhoz! 

A fentiekben előadottakra tekintettel kérjük Tisztelt Dr. Nagy István Miniszter Urat, hogy a sajtó 

szerint hamarosan megjelenő pályázatban vegye fontolóra a támogatás kiszélesítését (felűlről 

nyitott keretszerűségre gondolnánk; még ezzel együtt sem hinnénk, hogy túlzott forrás-igénybevétel 

lenne)  és differenciálását kiemelt figyelmet fordítva a magyar, vidéki biogazdálkodókra és a hazai 

biosört előállító sörfőzdékre, illetve indítványozzuk, hogy a VP-ben megszokott módon az 

ökológiai hazdálkodók előnyt élvezzenek!  

 

Budapest, 2019. 07. 08. 
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Czeller Gábor elnök                   Dr. Roszík Péter alelnök 

 


