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Az előadás témái 

• Együttműködés a szakigazgatással, szakmai szervezetekkel 

 

• A VSZT kiemelt programjai 

 

• A VSZT  kommunikációs stratégiája 



A VSZT 2012. október 9-én Budapesten stratégiai partnerségi megállapodást 

írt alá a VM-mel. Ennek megújítására a közeljövőben kerül sor a 

Földművelésügyi Minisztériummal. 

Stratégiai partnerségi megállapodás a Földművelésügyi 

Minisztériummal 

Célja: 

szorosabb együttműködés a 

jogszabályok és a 

jogszabályokat megalapozó 

koncepciók előkészítési 

munkájában. 

A stratégiai partnerség elvei: 

hatékonyság, 

nyitottság, 

érdemi együttműködés. 



 VSZT – NAK együttműködési 

megállapodás  2014. május 21. 

A megállapodás főbb pontjai: 

1. Rendezett vetőmagpiaci 

viszonyok kialakítása, 

és annak fenntartása. 

2. A rendelkezésre álló 

pénzügyi források 

igénybevételének 

elősegítése. 

3. A továbbiakban is a 

VSZT képviseli 

Magyarországot a 

COPA-COGECA 

vetőmag 

munkacsoportjában. 

4. Külföldi 

tőkebefektetések és a 

hazai vállalkozások 

külpiaci 

megjelenítésének 

elősegítése. 



A NAK és a VSZT az alábbi témákban egyeztetési kötelezettséget vállal: 

 

• a vetőmagtermesztést, vetőmag-feldolgozást, vetőmag-forgalmazást 

szabályozó jogszabályok alkotása, módosítása; 

• a földekre vonatkozó jogszabálynak a vetőmagtermesztésre vonatkozó 

szabályainak kialakítása, módosítása; 

• a vetőmagcsávázásra vonatkozó szabályok kialakítása, módosítása; 

• a szellemi tulajdonvédelemmel és fajtaoltalommal kapcsolatos 

jogszabályok alkotása, módosítása; 

• a fajtaelismerés, vetőmag-minősítés és a hatósági tevékenységre 

vonatkozó jogszabályok megalkotása, módosítása; 

• a vetőmagipar fejlesztését célzó beruházások és támogatások; 

• posztregisztrációs fajtakísérleti rendszer financiális hátterének 

biztosítása és fejlesztése. 

 

 



NAK-VSZT első közös programja 

A felhasznált csávázószer hatóanyagától függetlenül, mindenki számára 

jogszabályi kötelezettség a pneumatikus szívólevegős vetőgépek esetében a 

magokról esetlegesen ledörzsölődő port deflektorral a talaj felszínére vagy a 

barázdába levezetni. 

 

A hazai szívó levegős elven működő vetőgépállomány kb. 70%-a nincsen 

felszerelve deflektorral. 

A program célja, hogy a 

szívólevegős vetőgépek 

minél nagyobb hányada 

legyen felszerelve 

deflektorral. 



 

Törvénykezés, rendeletek 

 



Vetőmag törvény, ill. a 48/2004 FVM rendelet módosítás 

• kedvezőbb körülmények a vetőmag-előállítók számára, 

• a gyakorlati megvalósítással kapcsolatosan egyeztetés folyt a VM, a 

NÉBIH és a VSZT között, 

• a korábbi években 4-5 zárt körzet kérelem érkezett a VSZT-hez, ezzel 

szemben 2014-ben 47 vetőmag-előállítási zárt körzet kialakítását 

kezdeményezték tagjaink, 

• a NÉBIH munkatársai rendkívül együttműködőek voltak az 

egyeztetések során. 

 

 

Földtörvény módosítás 

• kedvezményes birtokmaximum – vetőmag-előállítás előnyt jelent, 

• a VM figyelembe vette a VSZT javaslatait a törvény módosítása során: 

három év átlagában a már birtokában lévő szántó művelési ágú 

föld legalább egytizede vetőmag vagy szaporító anyag 

előállításának helyéül szolgált. 



Az E-útdíj bevezetése 

 

E kérdésben nem sikerült eredményt elérni tagjaink számára, az 

elutasítás teljes és markáns volt. 

 

 

 

Inszekticides csávázás 

 

Lehetőséget kaptunk az exportra történő kezelések 

megvalósítására. 



 

A szakmaközi szervezet céljai: 

• a vetőmag ágazat szereplőinek (termelők, kereskedők, feldolgozók) 

összefogása, 

• a termékek termelésének (fenntartható termelési módszerek) és 

forgalmazásának fejlesztése, 

• információáramlás elősegítése, 

• piac átláthatóságának növelése. 
 

A szakmaközi szervezet piacszervezési tevékenysége mentesül a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény gazdasági versenyt korlátozó megállapodást tiltó rendelkezései alól, ha 

célja: 

• a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelése, 

• az adatbázisra alapozott belföldi vetőmag-ellátási helyzet prognosztizálása, aggregált piaci adatszolgáltatás, 

• a kereskedelmi szokványok, szakmai ajánlások kidolgozása, 

• segítségnyújtás a minőségi igények meghatározásában. 

2014. április 30. 

 

Szakmaközi szervezetként történő  elismerés 

 



A VSZT kiemelt programjai 



 

ESTA projekt 

 

 

Célja, hogy az európai vetőmagszektor fogadja el és alkalmazza a rendszert. 
 

Magyarországon ESTA minősítést kapott a Syngenta vetőmagüzeme 

(Mezőtúr). Elismerés előtt áll a Monsanto vetőmagüzeme (Nagyigmánd). 
 

 

Az ESTA magyarországi bevezetése érdekében több találkozóra került sor az 

érdekelt üzemekkel. Tájékoztatás a vetőmagüzemek minősítéssel foglalkozó 

kollégái számára (2013.05.31.). Tájékoztató és aktualitások (2014.05.22.). 

Az Európai Vetőmag Szövetség (ESA) a növényvédő-szer gyártó cégekkel 

alakította ki az Európai Vetőmag-csávázási Rendszert (ESTA). Az ESTA egy, a 

csávázásra, a csávázott vetőmag kezelésére és felhasználására vonatkozó 

minőségbiztosítási rendszer. Rendszer kibővítését tervezik kalászos 

vetőmagokra is. 



• A 2014/2015. évben már a 8. alkalommal állítjuk be a kísérleteket. 

• A rendszert folyamatosan karbantartjuk  

– évente nyomtatott kiadvány jelenik meg, 

– a vizsgálatok kiegészültek a búza fungicides védelmével, 

– növeltük a kísérletbe állított fajták illetve hibridek számát, 

– megtartottuk kódolási rendszerünket, 

– kiegészítettük a laboratóriumi vizsgálatok körét (ebben új 

partnerünk az SGS Hungária Kft.). 

• Megújítottuk a FIT logóját. 

Kukorica és őszi búza posztregisztrációs 

fajtakísérleti rendszer 



• Megújítottuk a a fémzárolt 

vetőmag használatát népszerűsítő 

szórólapunkat. 

 

• Aktív résztvevői vagyunk a NÉBIH 

által szervezett – a fémzárolt 

vetőmag használatát népszerűsítő 

-  országos kampányának. 

Közös kampányt folytatunk a 

NÉBIH-hel közösen a fémzárolt 

vetőmag használata érdekében. 



 

A hamis vetőmag elleni kampány 2010 – 2014. 

 

• Folytatjuk a már megkezdett 

és megfelelően működő 

tájékoztatási rendszerünket.  

• Több ezer szórólapot 

készíttetünk, plakátokon 

informáljuk a termelőket, 

vevőket. 

• Rendszeresen megjelentetjük 

a hazai médiában. 

• Továbbra is tájékoztatjuk a 

falugazdászokat. 

• Minden vetőmag 

kereskedőhöz eljuttatjuk az 

információkat. 



 

Új kommunikációs stratégia 
 



Bíró János Syngenta Seeds Kft. 

Dr. Bóna Lajos Magyar Növénynemesítők Egyesülete 

Juhász Zoltán Mezőmag-Agrárház Kft. 

Kolop László KITE Zrt. 

Kökény Benő Monsanto Hungária Kft. 

Pavelka Árpád ZKI Zöldségtermesztési Kut. Int. Zrt. 

Perczel Péter Limagrain Central Europe SE Mo.-i fióktelepe 

Takács Géza Woodstock Kft. 

Elnökségi határozat alapján  kommunikációs 

stratégiát kidolgozó ad-hoc bizottság alakult, 

amelynek tagjai: 



Célok: 

• a szervezet ismertségének növelése, 

• a vetőmagágazat imázsának javítása. 

 

Feladatok: 

• új arculati elemek kidolgozása, 

• a VSZT alapvető üzeneteinek megfogalmazása, 

• a célcsoportok/kommunikációs eszközök meghatározása. 

 

Az Ad-hoc Bizottság tevékenysége 

 



A Szövetség stratégiai üzenetei 
 

• Tradíció  (több évszázad hagyományára épül). 

• Innovatív (komoly, jövőbe mutató kutatás, fejlesztés folyik). 

• A teljes ágazat (mezőgazdaság, élelmiszergazdaság) 

versenyképességének, termelés biztonságának alapja. 

• Rendszerünk szigorúan ellenőrzött (megbízhatóan nyomonkövetett 

rendszer). 

Célcsoportok: 

Döntéshozók, döntés előkészítők 

(Minisztériumok, Hatóság, Politikusok) 

 

VSZT tagság 

Agrárium 

 
Vidéki társadalom 

Szélesebb társadalom (átlagember) 



I. A politikai döntéshozók, döntés előkészítők  (minisztériumi, hatósági 

alkalmazottak, Agrárkamara és egyéb érdekképviseletek, civilek) 
 

Általános pozitív kép kialakítása. 

Részletesen:  

• a vetőmag ágazat az agrárszektor versenyképességének és  

• az egészséges élelmiszer, élelmiszerbiztonság alapja, 

• a minősített vetőmaghasználat indokai, szükségessége, 

• a VSZT reprezentatív képviselet, 

• szakmaközi szervezetté történt elismerése feljogosítja és kötelezi arra, 

hogy bármely, az ágazatot érintő kérdésben a piacot szabályozó és 

befolyásoló módon megnyilatkozzon (tendenciák, készletek, árak). 
 

Eszközei: 

• folyamatos „napi” kapcsolattartás a döntéshozókkal és a döntés 

előkészítőkkel, 

• rendszeres megjelenés és tájékoztatás a médiában, 

• weblap, kiadványaink.  

 

 

 

 



II.  Tagjaink számára: 
 

• a VSZT a közös célok és érdekek kialakításának legfőbb helyszíne, 

• érdekérvényesítő és szakmai koordinációs szervezet, megteremti a kapcsolatot 

a politika, szakigazgatás, szakmai szervek és tagság között, 

• szakmaközi szervezeti elismerése révén a vetőmag ágazatot érintő kérdésekben 

felelősen megnyilatkozhat, 

• ismeri az eddigi kutatási eredményeket, segít a jövőbeni irányok mutatásával,  

• tájékoztatása széles körű adatgyűjtéseken és azok tárgyszerű elemzésén alapul, 

• jelentős belföldi és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. 

Eszközei: 

• e-mail  üzenetek (jól definiáltan, célcsoportokra bontva), 

• vetőmag újság, VSZT honlap, 

• témaspecifikus hírlevelek, 

• konferenciák, szakmai fórumok, 

• közösségi élményt is biztosító rendezvények. 



A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az eddigi 

kommunikáció nem elegendő, tovább kell lépni (kilépni saját 

kereteinkből). 

Ezért a bizottság a stratégia megvalósítása érdekében külső (profi 

kommunikációs ügynökség) bevonására tett javaslatot. 

 

A javaslat alapján az elnökség döntött, hogy elő kell készíteni a 

legjobb ajánlat tevőjével a konkrét megvalósításra vonatkozó 

szerződést és 2015. január 1. napjától az új stratégiát kell 

alkalmazni. 

 

A bizottság javasolta új arculat bevezetését 2015. január 1. 

napjától, amelyet az elnökség határozatban fogadott el. 

 



A  VSZT új arculata 
 



Összefoglalás, további feladatok 
 

1. Együttműködés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. 

2. Zárt körzet jogszabályi kereteinek rendezése. 

3. A VSZT szakmaközi szervezetként való teljes elismerése. 

4. ESTA project magyarországi bevezetésének elősegítése. 

5. A már megkezdett programok markáns folytatása: 

1.posztregisztrációs kísérletek, 

2.hamis vetőmag elleni kampány, 

3. fémzárolt vetőmag használatának népszerűsítése. 

6. Az új kommunikációs stratégia alkalmazása.  

7. Az ágazat elismertségének fokozása. 



Ivan Ivanovics Kuzmin, FÁK országok vetőmag szövetségének 

(Szemena Asszociácija) elnöke 80 éves 



Köszönöm a figyelmet ! 


