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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 

Javaslat: Alakor ősbúza termesztése Ócsán 
agrár és élelmiszer gazdasági kategória 
Pest Megye értéktárba való felvételéhez 
 
 
Készítette:  
Nagy László jóváhagyásával Magyar Mária helytörténeti gyűjtésekkel és kutatásokkal 
foglalkozó nyugdíjas pedagógus 
                                                                        (név)  
                                                                          (aláírás)  
  Ócsa, 2022. III. 9.                                        (település, dátum)  
(P. H.)  
 
I.  
A JAVASLATTEVŐ ADATAI  
 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  
Nagy László a Duna-Ipoly Nemzeti Park alkalmazottja 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  
 
Név: Pappné Hajdu Katalin 
Levelezési cím: 2364, Ócsa Dózsa Gy. u. 19. 
Telefonszám: 0620 326-3325 
E-mail cím: pappne.hajdu.kati@gmail.com 
 
II.  
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése: Alakor búza termesztése Ócsán 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
 
□X agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus    
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2364, Ócsa  
 

 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  
X□ települési □ tájegységi □X megyei □ külhoni 

magyarság 
    
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  
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Az alakor ősbúza termesztése Ócsán 

Az alakor 10 ezer éve ismert ősbúza. Újkori története alig 20 éves múltra tekint vissza.  Nagy 
László Ócsán élő mezőgazdász saját földjén kezdett kísérletezni ezzel az ősi búzafajtával.  Háztáji 
gazdaságában 8 éve foglalkozik az alakorral 

Mi a különbség a mai búzafajták és az alakor között, tehetjük fel a kérdést. 

 Ötven évvel ezelőtt 1 szem búzában lévő tápanyag elegendő volt a szervezetnek. Most 10 szem 
szükséges, hogy elegendő tápanyaghoz jussunk. Közben 10-szer annyi ballasztanyagot viszünk 
szervezetünkbe, amire nincs szükségünk, ami a betegségek kialakulását okozhatja.  

Ősbúza a Kárpát-medence legrégebbi kultúrbúzája. Kr.e. 8. évezredben Közel-Kelet területén 
háziasították. Hazánk területére Kr.e. 6. évezredben került, ezt ásatásokon talált alakor szemek 
bizonyítják. Az alakor gyűjtőnév, fajtaminősített neve Szarvasgedei alakor. 2021. december 15-
től a NÉBIH elismert fajtává minősítette. 

Az alakor előnyös tulajdonságai.  

Tápanyagszegény, gyomos talajon is megterem. Fagyálló. Gyomelnyomó. Ellenáll a 
gombabetegségeknek.. Vegyszermentesen termeszthető.  A legsivárabb homokos talajban is kinő, 
vadon is beérik, nem kell trágyázni. Takarmányozásra is kiváló. Előnyei mellett hátránya, 
terméshozama alacsony. Ennek ellenére fantasztikus lehetőség fedezhető fel benne. Az egyre 
szárazabb nyarak, a kiszámíthatatlan időjárás és az ökológiai gazdálkodás terjedése az alakor 
búza felé irányíthatja a gazdálkodók figyelmét. 

 Nagy László közel 8 hektáron termeszti. Felesége kenyeret süt belőle a családnak, ismerősöknek, 
rendezvényekre, ezzel embereket gyógyít.  A lisztnek gyógyhatása van.   

A behozott nyugati búzafajták, amelyek a magyar földekben vegyszer és gombaölő nélkül nem 
életképesek, hatalmas károkat okoztak a természetben és az emberi szervezetben is. Nem véletlen, 
hogy annyi az allergiás és gluténérzékeny ember.  

2015-ben alakult a Bözödi Alakor Társaságnak Nagy László is tagja.  

 Kutatási, munkája elismeréséül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem diplomaosztóján 
vehette át a Holly László díjat, mindenek mellett az alakor búza megtartásáért, termesztésért és 
tudományos kutatásban való részvételéért.  

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Ócsai egyedisége az alakor ősbúza termesztésének, hogy Nagy László kistermelő nemcsak 
termeszti hanem az ősbúza kutatásában  is részt vesz, ahol többek között a  búza tulajdonságát, 
egészségre gyakorolt hatását is vizsgálják. 
 Ezek birtokában foglalkozik a termesztésével, őrlésével, felhasználásával. így lényegesen több 
információnk van az ősbúzáról. 
 Munkájáért Holly László díjban részesült. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
Internet. 
  
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
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III.  
MELLÉKLETEK  
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 
Csatolva (3 db) 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
- Polgármesteri támogató levél 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat  
 

- A csatolt fotók felhasználásához Nagy László termesztő, hozzájárulását adta. A fotókat 
e-mailon a szerző bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

 

 


