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Intézményi változások



Intézményi változások



I. 

Importálónak rendelkezni kell:

• kukorica, szója és repce esetén -egyenlősített
harmadik országból származó vetőmagtétel
kivételével-

• a GMO mentességre vonatkozó akkreditált
laboratóriumi mérési jegyzőkönyvvel. (pl. Ukrajna,
Oroszország, Montenegro stb.)

Jogszabályi változások
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása



II.

• kukorica, szója és repce esetén a forgalomba hozónak a
vetőmagtétel beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb
5 napon belül tájékoztatnia kell a NÉBIH-t a vetőmagtétel
beszállításának tényéről, valamint mennyiségéről.

• A NÉBIH a bejelentett vetőmagtételek GMO mentességét
kockázatértékelés alapján vizsgálja. A bejelentést követően
legkésőbb 5 napon belül jeleznie kell a vizsgálati szándékát.

• A vizsgálati szándék jelzésétől számított 5 napon belül a NÉBIH-
nek mintát kell vennie. A vizsgálati eredményt 30 napon belül a
bejelentő rendelkezésére kell bocsátania.

Jogszabályi változások
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása



III.
• A Magyarországon előállított vetőmagtételek esetén a fémzároltató a 

fémzárolás kezdeményezésekor mellékelheti a mentességi nyilatkozatot. 
A NÉBIH kockázatértékelés alapján a fémzárolás alkalmával mintát vehet 
az adott vetőmagtételből a GMO mentesség vizsgálatára. 

• Amennyiben a két éves bejelentési időszak  (2012. márciustól) alatt vagy 
ezt követően a NÉBIH a forgalomba hozott vetőmagtételről megállapítja, 
hogy géntechnológiával módosított szervezetből áll vagy ilyet tartalmaz, 
akkor további két éven keresztül be kell jelentenie az általa forgalomba 
hozni kívánt vetőmagtételt .

• Amennyiben a NÉBIH laboratóriumi vizsgálati eredménye eltér a 
nyilatkozatban foglaltaktól, akkor a zárolt tétel nem forgalmazható. A 
zárolt vetőmagot a birtokosának a NÉBIH által meghatározott módon 
meg kell semmisítenie.

Jogszabályi változások
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása



IV.
• A magyarországi előállítású vetőmag esetén annak előállítója, más 

esetben az első magyarországi forgalomba hozója felel annak 
géntechnológiával módosított szervezettel történő szennyezéstől való 
mentességéért.

• A szennyezett vetőmagot tartalmazó tételt annak birtokosa köteles
elkülöníteni, továbbá a szennyezés tényéről nyomon követhető módon
értesíteni a forgalmazói láncban előtte, illetve utána következő személyt,
valamint mindezekről tájékoztatni a NÉBIH-t.

Jogszabályi változások
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása



V.
• Szennyezett vetőmag köztermesztésbe bocsátása esetén a NÉBIH az

érintett kultúra, valamint az általa meghatározásra kerülő pufferzónán
belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi
kultúra zárolását rendeli el. A zárolt kultúra nem takarítható be.

• A zárolt vetőmagot a birtokosának, illetve növényi kultúrát a
földhasználónak meg kell semmisítenie oly módon, hogy a szennyezés ne
terjedhessen tovább.

• Előzőek elmaradása eseten a NÉBIH a kötelezett költségére végezteti el a 
megsemmisítést, amelyet a kötelezett köteles eltűrni.

Jogszabályi változások
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása



• 6. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

• GMO mentességre vonatkozó nyilatkozat

A ........................................................ (cégnév, székhely címe, telefonszám, e-mail, fax) 

igazolja, hogy a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

□ 50/B. § (1) bekezdése

□ 50/B. § (3) bekezdése* szerinti, .................................. fémzárszámú/femzárolásra bejelentett**, 
........................... mennyiségű

kukorica/repce/szója** vetőmagtétel nem tartalmaz olyan természetes szervezetet, illetve nem 
áll olyan természetes szervezetből, amelyben a génállomány géntechnológiai módosítás által 
változott meg, ideértve ennek a szervezetnek a módosítás következtében  kialakult 
tulajdonságot továbbvivő utódait is.

Kelt: ................................................ (hely), .................................................... (év/hónap/nap)

* A megfelelő x-szel jelölendő.

** A megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni.



1/2012. (I.20.) 
VM rendelet alapján:

Tökfélék, padlizsán, valamint paradicsom fajok 
esetén nem kötelező GMO mentességre vonatkozó 

akkreditált laboratóriumi mérési jegyzőkönyv.

Jogszabályi változások
A zöldség szaporítóanyagok

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása



I.

A tervezet tartalmazza a GMO szennyezett vetőmag
fogalmát, amelynek meghatározása a
Vetőmagtörvény folyamatban lévő módosítása
keretében valósul meg.

Kiegészítés:

• Csemege és pattogatni való kukorica GMO
vizsgálata kockázatelemzési módszerrel

• GMO szennyezett állományok megsemmisítése

Jogszabályi változások
A zöldség szaporítóanyagok

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása



II.
2011. március 23-i 2011/180/EU Bizottsági Határozat átültetése 

a hazai jogrendszerbe: 

– Ugyanazon zöldségfajok különféle fajtáihoz tartozó
standard vetőmagok keverékei kis kiszerelésben történő
forgalomba hozatalának engedélyezési feltételei.

– A címke színe minősített vetőmag esetében kék, standard
vetőmag esetében sötét sárga.

Jogszabályi változások
A zöldség szaporítóanyagok

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása



III.
• A notifikációs időszak 2013. május 6-án járt le, de a Bizottság 

részéről észrevétel érkezett. Hazánknak 3 hónapja van a 
válaszadásra.  Az új rendelet  csak ezután kerül kihirdetésre. 

• A rendelet hatályos a kihirdetést követő naptól úgy, hogy 
annak rendelkezéseit a folyamatban levő eljárásokban is 

alkalmazni kell.

Jogszabályi változások
A zöldség szaporítóanyagok

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása



Jogszabályi változások

A természetes környezet 
megőrzésére szánt 

takarmánynövény-vetőmagkeverék 
kereskedelmi célú begyűjtéséről és 

forgalmazásáról 
(86/2012. (VIII.15.) VM rendelet)

(2010/60/EU irányelv)



I. Közvetlenül begyűjtött keverék

• Közvetlenül a begyűjtési helyszínről származó, tisztítva vagy 
tisztítatlanul forgalmazott keverék.

• Begyűjtési helyszín: Natura 2000 terület, illetve egyéb a 
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 
vagy Nemzeti Park által kijelölt terület

Eljárás:

• 1. Kérelem keverék fajösszetételéről, gyűjtési helyszínről a 
Környezetvédelmi felügyelőségnek.

• 2. A keverék forgalmazásának engedélyezése a NÉBIH-től , 
NÉBIH laboratóriumi vizsgálat követően.

• 3. Fémzárolás és címkézés saját jogkörben

• 4. NÉBIH jelentés a mennyiségekről az EU számára



II. Termesztett keverék

• A begyűjtési helyszínen gyűjtött egyes fajok vetőmagjának, a begyűjtési 
helyszínen kívüli területen fajonkénti továbbszaporításával, majd ezen 
fajok vetőmagjainak összekeverésével létrehozott olyan keverék, amely 
jellemző a begyűjtési helyszín termőhelyére.

• Begyűjtési helyszín: Natura 2000 terület, KÖTEVIFE vagy Nemzeti Park 
által kijelölt terület.

Eljárás:

• 1. Kérelem keverék fajösszetételéről, gyűjtési helyszínről a 
Környezetvédelmi felügyelőségnek.

• 2. Saját jogkörben végzett vetőmagszaporítás  (maximum 5 nemzedék 
engedélyezett)után a keverék forgalmazásának engedélyezése a NÉBIH-
től , NÉBIH laboratóriumi vizsgálat követően.

• 3. Fémzárolás és címkézés saját jogkörben

• 4. NÉBIH jelentés a mennyiségekről az EU számára



Jogszabályi változások
„ NÉBIH igazgatási és szolgáltatási díj mértékéről” 

szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet várható 2013. évi módosítása

VM-be megküldött NÉBIH javaslat szerint:

Előzetes díjfizetés eltörlése
•Szemle
•Fémzárolás
•Fajtakitermesztés

Új díjtételek bevezetése
•GMO labor vizsgálat elemenkénti díjai
•Eltérő közegen (homok, szerves vagy PP) végzett 

csírázóképességi vizsgálat alapdíjon felül 
•Kiszerelés helyszíni ellenőrzése



• GMO szennyezett vetőmag fogalma, 

• védőtávolságok érvényesítésének szabályai,

• szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt károsult 
termelők kártalanítása,

• szaporítóanyag előállítással és forgalmazással 
kapcsolatban vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások, 

• tájfajtákra, a zöldség és gyümölcsfajták forgalmazására 
vonatkozó uniós irányelvek átültetése.

Jogszabályi változások
2003. évi LII. törvény módosítása



Állami elismerés
GÉV köteles fajoknál Fajtaminősítő Bizottság dönt
csak DUS szf. növények          Fajtaminősítő Bizottság dönt
csak DUS kertészeti növények                      NÉBIH NKI dönt

Állami elismerés ideje fás növényeknél: 20 helyett 30 év

Vetőmag szaporító tábla
összefüggő földterület, amelyen a vetőmag-előállító egy növényfaj azonos 
szaporítási fokú fajtáját termeszti. A közvetlenül egymás melletti (érintkező) 
táblákat egy táblaként lehet kezelni, amennyiben út, árok, fasor illetve egyéb az 
azonos művelést nem kizáró tereptárgy választja el ezeket egymástól, és a 
vetésidő vagy a növényállomány fejlettségi állapotában mutatkozó eltérés az 
érintett táblák (táblarészek) között maximum 7 nap.”

Jogszabályi változások
2003. évi LII. törvény módosítása



Közhiteles NÉBIH NKI nyilvántartások (vetőmag):

• vetőmag előállítókról és forgalmazókról,

• vetőmag kiszerelést folytatókról,

•a minősített szaporítóanyag tételekről, 

•standard zöldség vetőmag előállítók és forgalmazókról.

Jogszabályi változások
2003. évi LII. törvény módosítása



Szemlélt vetőmagszaporító terület
(2002-2012)
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2013. évi vetésbejelentések

Faj 2012. évi szemlélt 2012-2013. évi bejelentett

Őszi búza 29.070 27.185

Őszi árpa 3.383 4 .741

Őszi tritikále 1.970 2. 431 

Rozs 1.204 1 .356

Káposztarepce 1.897 1. 268

Őszi durum búza 958 890

Bíborhere 665 863



Időbeli izoláció kísérlet
(kukorica)

Megye Cég Tábla Ha

Győr-Moson-
Sopron

Agroprodukt Zrt. 1 50

Vas Agroprodukt Zrt. 1 21

Győr-Moson-
Sopron

Monsanto Hungária 
Kft.

1 69,5

Békés Pioneer Zrt. 1 110

Csongrád Hódmezőgazda Zrt. 1 120

Nógrád Nagy Sándor 1 2



Engedményezés

Faj Engedményezés (tonna)

Szója 807 (ebből EU: 658)

Búza 103

Kukorica 64 (ebből EU: 62)

Árpa 77

Durum búza 32



2011-ben összesen 376 809 kg GMO
szennyezett vetőmagot érintett. A
szennyezett vetőmag egy része
elvetésre került 4494,6 ha-on, amely
esetben a növényállomány, míg az el
nem vetett vetőmag esetében
közvetlenül a vetőmag került
megsemmisítésre.

GMO vizsgálatok 2011

GMO vizsgálatok 2011-ben

vizsgált faj mintaszám ebből pozitív

kukorica 495 23

csemege 
kukorica 132 0

pattogató 
kukorica 15 0

szója 43 5

Összesen: 740 28



2012-ben 134 611 kg vetőmagot 
érintett. Ebből összesen 1575,4 ha 
került elvetésre. A teljes 
mennyiség megsemmisítésre 
került.

GMO vizsgálatok 2012

GMO vizsgálatok 2012-ben

vizsgált faj mintaszám ebből pozitív

kukorica 723 13

csemege kukorica 286 12

pattogatni való 
kukorica 17 0

szója 41 0

repce 51 0

Összesen 1118 25



GMO vizsgálatok 2013-ban

vizsgált faj mintaszám ebből pozitív

kukorica 404 9

csemege kukorica 226 2

pattogató kukorica 41 1

szója 30 -

összesen 701 12

GMO vizsgálatok 2013



Változások az NKI honlapján

Új menüpont:

- Aktualitások

Új tartalom:

- Standard vetőmag előállítók lista

- Kiszerelők listája

- Kiszerelés feltételei

- Kalászos fajtaarányok szaporításokban

- GMO eljárásrend (folyamatban)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig



Köszönöm figyelmüket!


