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A vetőmagtermesztés a magyar mezőgazdaság jelentős, nagy hagyományokkal rendelkező 
ágazata. A vetőmag, amely kiinduló pontja és döntő mértékben meghatározója a 
növénytermesztés sikerének, mindig is fontos szerepet töltött be a mezőgazdaságban. A piacot 
jellemző kínálati viszonyok, az élesedő verseny és a szigorúbb minőségi előírások 
megkövetelik a jó minőségű, igazolt eredetű vetőmag használatát. 
 
Az ágazatban nagyságrendileg 200 egyéni vállalkozó és 600 társas vállalkozás évi 70-80 
milliárd forint értékben állít elő és forgalmaz vetőmagot, több ezer embernek munkát és 
megélhetést adva. A belső igények kielégítése mellett, a megtermelt vetőmag jelentős része 
(25-30%) külpiacokon talál vevőre.  
 
A bel- és külpiacokra termelt vetőmag ma már részben nemzetközi cégek fajtái közül kerül ki, 
azonban számos hazai szaporító gazdaságnak, vetőmag-feldolgozó üzemnek, valamint 
disztribútornak ad megélhetést. Az ágazatnak igen nagy szerepe van a kisebb gazdaságok 
jövedelmezőségének fenntartásában, ezáltal nagymértékben hozzájárul a vidéki lakosság 
foglalkoztatásához. A vetőmagtermesztés nagy hozzáadott értékkel rendelkező tevékenység, 
ezért már akár 5 hektáron végzett hibridkukorica vetőmag-szaporítás is jelentős területnek 
tekinthető. A kisebb növényfajoknál (virágmag és zöldség) néhány száz négyzetméter annyi 
árbevételt hozhat, mint egy hektár a nagy szántóföldi kultúrákban. 
 
A vetőmagszektor sikeres tevékenységéhez az MgSzH Növénytermesztési és Kertészeti 
Igazgatóságának (MgSzH NKI) megfelelő működtetése révén állami szerepvállalás 
szükséges. A különböző nemzetközi egyezmények (OECD, UPOV, ISTA) által előírt 
feladatokért, illetve a hazai hatósági ellenőrzések végrehajtásáért, egyéb kötelezettségek 
betartásáért és mindezek finanszírozásáért a mindenkori kormányzat felel.  
 
A hazai cégek működését jelenleg még biztosítja a vetőmag-ellenőrzés és fajtaminősítés 
szakmai és jogbiztonsága, az Intézet munkatársainak felkészültsége és tisztessége. A 
sorozatos átszervezések és az ismert forráshiány ellenére az alkalmazottak áldozatos 
munkájának köszönhetően az eddigiekben jelentős kár nem érte a vetőmagszektort. 
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Azonban az elmúlt években lezajlott decentralizált és megyei szinten koncentrált 
közigazgatási reformok, amelyek elsősorban költségvetési takarékossági szemlélettel 
történtek, a munkavégzés alapvető feltételeinek romlását okozták. A vetőmagpiac rendkívül 
kiélezett versenyben működik, amelynek követelményeit az MgSzH NKI a jelenlegi 
szerkezetben nem tudja követni (alkalmazottak korlátozott rendelkezésre állása, növekvő 
logisztikai problémák, területi központok megszüntetése, alapvető tárgyi feltételek hiánya 
stb.) 
Bár nem ismerjük az MgSzH NKI költségvetését, becsléseink arra engednek következtetni, 
hogy a minősítéssel kapcsolatos költségek zömét a vetőmagágazat viseli, és csak a kisebbik 
hányad származik központi költségvetésből. Ebből következően elvárható, hogy az Intézmény 
a hatósági feladatok maradéktalan ellátása mellett a vetőmagszektor egyéb igényeit is 
kiválóan tudja kiszolgálni. 
 
A fentiek alapján kérjük a Helyettes Államtitkár Urat, hogy a várható intézmény 
racionalizálási folyamat során maximálisan vegye figyelembe, hogy nagy szükség van a 
növényi biológiai alapokért felelős intézmény jogilag és pénzügyileg is megalapozott 
működtetésére.  
Az elmúlt három év egyértelműen bizonyította, hogy a megyei hatáskörbe rendelt MgSzH 
fajtakísérleti állomások és a vetőmagfelügyeleti központok működésképtelenek. 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy az átszervezés óta országosan összehangolt, egységes 
munka nem végezhető, az egyes területek megfelelő finanszírozása és a szakmai irányítás 
megoldhatatlan.  
Véleményünk szerint feltétlenül indokolt lenne a fajtakísérleti állomások és 
vetőmagfelügyeleti központok ismételten központi hatáskörbe történő vonása, valamint az 
önálló, a többi területtől független, átlátható finanszírozásának megteremtése.  
 
Szilárd meggyőződésünk, hogy a szóban forgó intézmény szervezeti struktúrájának megfelelő 
kialakítása és tevékenységének ésszerűsítése nemcsak a fajtabejelentők és a vetőmag-
előállítók érdeke, hanem az agrárkormányzat számára is elengedhetetlen, hiszen a 
működésükkel kapcsolatos költségeket közösen viseljük. Ezen kívül a termelők 
versenyképességének növelésének egyik feltétele a minősítés hatékonyságának javítása és a 
költségek csökkentése. 
 
Bízunk kérésünk pozitív elbírálásban, egyben felajánljuk további szakmai segítségünket a 
megkezdődött intézmény átszervezési folyamat során 
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