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Elnökségi ülések

Az Elnökség évente ülést tartott az elmúlt időszakban és minden ülés 
határozatképes volt a kezdés időpontjában.

A legfontosabb témák

• Megszületett a Vetőmag Ágazati Stratégia

• A Magyar Vetőmagkereskedők Szövetsége és a VSZT egyesülése

• MgSzH átszervezése (NÉBIH megalakulása, az alkalmazotti rendszer
átstrukturálása)

• GMO kérdés

• Pannon Búza program támogatása

• FIT megalakítása (GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérletek)

• A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. megalakulása



• A 2012/2013. évben már a 6. alkalommal állítjuk be a kísérleteket.

• A rendszer folyamatosan fejlődik (fajtakiválasztás, kódolás, laboratóriumi 
vizsgálatok).

• A rendszer a GOSZ és a VSZT szervezésében, részbeni
finanszírozásával működik.

• A fajtatulajdonosok és a termelők megelégedésére zajlanak a kísérletek.

Kukorica és őszi búza posztregisztrációs 
fajtakísérleti rendszer

GOSZ - VSZT 
2012 - 2013



A kampány sikeres volt, annak eredményeképpen a Nemzeti Nyomozó 
Iroda jelenleg is nyomozást folytat vetőmag hamisítással kapcsolatos 
ügyekben.

Hamis kukorica vetőmag elleni kampány 2010 - 2013.

• 70.000 szórólap; 400 plakát,

• 50 megjelenés a hazai agrár 
szaksajtóban,

• 6 alkalommal került bele a 
Gazdakör című műsorba.

• A Falugazdász Hálózat 
tájékoztatása.

• A vetőmag kereskedők 
képviselői hálózatának 
tájékoztatása.



Elnökségi ülések

A legfontosabb témák

• Partnerségi megállapodás a Vidékfejlesztési Minisztériummal.

• Elkészült a Vetőmag Újság új arculata.

• Válaszok kidolgozása a vetőmag szektort érintő negatív
megnyilvánulásokra.

• A vetőmag kereskedelemben tapasztalható anomáliák kérdésében tartott
konzultációk.

• A szakma nagy öregjei program elindítása.

• Minisztérium folyamatos tájékoztatása a kalászos vetőmag helyzetről, az
azt érintő problémákról.

• Folyamatos kapcsolattartás minden érdekelt hatósággal.



Partnerségi megállapodás a Vidékfejlesztési 
Minisztériummal 2012. október 9.

2012. október 9.



A VETŐMAG ÚJSÁG folyamatos fejlesztése

Alapvető célunk volt a magazin jelleg erősítése (interjúk, érdekes, színes 
szervezeti hírek) és a kiváló minőségben történő megjelenés.

A további fejlesztő munka érdekében online

kérdőív formájában mértük fel, hogy az olvasók 

mennyire elégedettek.

• A külső megváltozását pozitívan értékelték 

(színvilág, szerkezeti felépítés,  lap minősége).

• Legnépszerűbbnek tartott rovatok:

� Színes hírek a nagyvilágból,

� Interjúk,

� Szervezeti hírek,

� Külföldi szervezetek hírei.



Ipari Növények Szekció Bizottság,

Kukorica Szekció Bizottság

• Eredményes hamis vetőmag elleni kampány (2010-2013).

• Csávázott vetőmag címkézési követelményeinek változása.

• Vetőmag-forgalmazásra vonatkozó adatgyűjtés.



Kalászos Szekció Bizottság

• A legaktívabb szekció

• Piaci tendenciák, jellegzetes sajátosságok értékelése, ezek alapján VM

felkérése irányár meghirdetésére.

• Állásfoglalás az időszakosan jelentkező problémás kérdésekben

• Egyeztetés a forgalmazók és a fajtatulajdonosok között a kalászos

vetőmagpiac problémáinak megoldási lehetőségeiről.



Takarmánynövények Szekció Bizottság

• A Szekció 2 ülést tartott, témái:

�Takarmánynövények energetikai célú felhasználási lehetőségei.

�Az AKG rendelet takarmánynövény vonatkozásai. 

�A lucernatermesztés perspektívája, illetve az AKG hatása a 
lucernaterületek növekedésére.



Zöldségnövények Szekció Bizottság

A színes tasakos gyártó és forgalmazók, a feldolgozóiparnak beszállítók és 
a frisspiaci vetőmag-forgalmazók rendszeresen üléseztek. 

A zöldség szekció különböző alszekciói is konzultációkat tartottak.

Adatgyűjtést végeztek a vetőmag-forgalmazásra vonatkozóan.



Külföldi kapcsolatok

Továbbra is kiemelt feladatnak tekintettük a széleskörű
„intézményesített” kapcsolatok ápolását. Minden fontos rendezvényen
jelen voltunk, hiszen a személyes jelenlétet és a véleményalkotást
elengedhetetlenül fontosnak tartottuk és tartjuk a jövőben is.

A nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban való aktív részvétellel
képviseltük a hazai érdekeket, széles körű szakmai egyeztetést követően.

ISF (Pavelka Árpád elnökségi tag).

ESA (Dr. Láng László elnökségi tag).

Biskeki Egyezmény (Dr. Marton Csaba, nemesítési szekció elnöke).

Ukrán Vetőmag Szövetség (együttműködési megállapodás).



Better Regulation

Az un. Better Regulation keretében felülvizsgálatra kerülnek a vetőmag-
minősítés és fajtaelismerés szabályait meghatározó EU direktívák. A
vetőmagipar jövőjét nagymértékben befolyásoló téma részletes
megvitatása lassan a végéhez közeledik a Bizottság a jogszabály
tervezet az EU parlament számára megküldte.

A Unión belüli folyamatok nyomon követése különösen fontos ebben az
esetben, ezért a VSZT az Európai Vetőmag Szövetség Better Regulation
Munkacsoportjának aktív tagja.



E S A

2011. október 
16 – 18. 

Budapest

Éves 
közgyűlése



A Biskeki Egyezményt aláíró 
országok éves ülése, 

Jereván 2011. május 14.



ARANY ŐSZ Mezőgazdasági Kiállítás

Moszkva

2011. október 14.



ARANY ŐSZ Mezőgazdasági Kiállítás
Moszkva

2012. október 14.



Budapest, 2011. december 7.

Az ukrán és a magyar szövetség együttműködési megállapodásának ünnepélyes 
aláírása



2011. június 21.
Tadeus

Michalski

Ladislaus Moravcsik

A Visegrádi Négyek (hármak) szokásos éves találkozója



Kiemelten fontos teendők a következő időszakban

1. A VSZT szakmaközi szervezetként való elismerési folyamatának
véghezvitele.

2. A kialakított vetőmag szövetségi stratégia célok megvalósítása.

3. A keleti kapcsolatok további erősítése.

4. A már megkezdett programok markáns folytatása
(posztregisztrációs kísérletek, Pannon búza program, hamis vetőmag
elleni kampány stb.).

5. Izoláció, zárt körzet jogszabályi kereteinek megnyugtató rendezése.

6. ESTA project magyarországi bevezetésének elősegítése.

7. Felkészülés az ISF 2017. konferencia budapesti megszervezésére.

8. A tagság kiemeltebb aktivizálása, mozgósítása, bevonása a
munkákba.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


