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MEGÁLLAPODÁS 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és 

Terméktanács között a stratégiai együttműködés egyes kérdéseiről 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (nyilvántartásba vételről rendelkező végzés 

száma: Fővárosi Törvényszék, 60208/2013. 1, nyilvántartási száma: Fővárosi 

Törvényszék, 31/2013, adóig. szám: 18399257-1-43, székhely: 1119 Budapest, 

Fehérvári út 89-95., képviseli: Győrffy Balázs elnök, a továbbiakban: NAK) és a 

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1113 

Budapest, Ábel Jenő u. 4/b., nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság, 5505., adóig. szám: 

18051393-1-43, képv.: Takács Géza elnök, a továbbiakban: VSZT) – a NAK és a VSZT a 

továbbiakban együtt: Szerződő Felek – az egymás közötti stratégiai együttműködés 

érdekében az alábbiakról állapodnak meg. 

1. A VSZT támogatja a Kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közötti 

megállapodásban foglalt szakmai és intézményi célkitűzések 

megvalósítását. 

2. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a rendezett vetőmagpiaci 

viszonyok kialakítása, fenntartása, a legális piaci szereplők piaci pozícióinak 

az erősítése csak a Szerződő Felek közötti folyamatos együttműködés 

esetén lehet sikeres. Ezen célkitűzés megvalósítása érdekében vállalják, 

hogy a döntéshozók felé e tárgykörben közös javaslatokat fogalmaznak 

meg. 

3. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az Európai Unió 2014-2020-as 

költségvetési időszakában rendelkezésre álló közösségi és nemzeti pénzügyi 

források igénybevétele csak akkor lehet sikeres, ha a különböző stratégiai 

tervek, programok között a megfelelő összhangot biztosítani lehet, az 

eljárások egyszerűsítésére sor kerül, a gazdasági élet szereplői felé a 

tájékoztatási tevékenység javul, az érintettek számára pedig biztosított 

mind a megfelelő szaktanácsadás, mind pedig más, a támogatás 

igénybevételét segítő kamarai szolgáltatások igénybevétele. Szerződő Felek 

vállalják, hogy ezen szempontok kialakítása, illetve érvényre juttatása 

érdekében minden rendelkezésükre álló eszközt és lehetőséget 

kihasználnak, a kamarai javaslatok kialakítása előtt egymással egyeztetnek. 

4. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vállalja, hogy a COPA COGECA fórumain 

képviselendő tagállami álláspont kialakítása előtt a VSZT-vel előzetesen 

egyeztet, illetve az egyes üléseken képviselt tagállami álláspontról, valamint 



2 
 

az ott elhangzottakról – az eseményt követő 15 napon belül – rendszeres 

tájékoztatást ad. A NAK – a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – a 

továbbiakban is biztosítja, hogy a VSZT képviselje Magyarországot a COPA 

COGECA vetőmag munkacsoportjában. 

5. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a Magyarországra irányuló 

külföldi tőkebefektetések, valamint a hazai vállalkozások külpiaci 

megjelenítését segítő tevékenységük során ki kell alakítani a két szervezet 

közötti operatív együttműködés kereteit. 

6. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vállalja, hogy a döntéshozók felé a jelen 

megállapodásban foglaltak szerint, az itt részletezett kérdésekben a VSZT 

tagsági körét is érintő javaslatait a VSZT-vel történt előzetes egyeztetést 

követően teszi meg, és VSZT-t folyamatosan tájékoztatja a döntési 

folyamatról. A VSZT vállalja, hogy az alábbiakban részletezett kérdésekben 

önálló szakmai javaslatai megtétele előtt a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamarával egyeztet: 

a) a vetőmagtermesztést, vetőmag-feldolgozást, vetőmag-forgalmazást 

szabályozó, ezekkel összefüggő, vagy e tárgyköröket befolyásoló 

törvények és rendeletek alkotása, illetve módosítása; 

b) a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó 

jogszabálynak a vetőmagtermesztésre vonatkozó, azzal összefüggő 

szabályainak kialakítása, illetve módosítása; 

c) a növényvédelmi jogszabályok vetőmagcsávázásra vonatkozó 

szabályainak kialakítása, illetve módosítása; 

d) a szellemi tulajdonvédelemmel és fajtaoltalommal kapcsolatos 

jogszabályok alkotása, illetve módosítása; 

e) a fajtaelismerés, vetőmag-minősítés, valamint a területet ellátó 

hatósági tevékenységre vonatkozó jogszabályok megalkotása, illetve 

módosítása; 

f) a vetőmagipar fejlesztését célzó beruházások és támogatások; 

g) független posztregisztrációs fajtakísérleti rendszer financiális 

hátterének biztosítása és folyamatos fejlesztése. 

7. Szerződő Felek a megállapodásban foglaltak végrehajtását szükség szerint, 

de évente legalább két alkalommal vezetői szinten is áttekintik. 

8. Szerződő Felek a megállapodásban foglaltak gyakorlati végrehajtására a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatóját, illetve a VSZT ügyvezető 

igazgatóját jelölik ki. 
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9. A jelen megállapodás aláírásával érvénybe és hatályba lép. Az itt nem 

szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos polgári törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 30 napos 

felmondási határidővel, írásban, indoklás nélkül, a naptári év végére 

felmondható. A jelen szerződéshez kapcsolódó bármilyen jognyilatkozat 

kizárólag írásban érvényes, különösen ide értve a megállapodás 

módosítását. 

11. Szerződő Felek a jelen megállapodás aláírásával kizárják, hogy a 

megállapodás megkötésekor vagy azt megelőzően tett szóbeli vagy írásbeli 

nyilatkozatukra, mint a megállapodás vagy akaratuk értelmezésére akár ők, 

akár harmadik személy hivatkozzék. 

12. A jelen megállapodást a Szerződő Felek annak elolvasását és közös 

értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. Szerződő Felek eljáró képviselői kijelentik, hogy a 

jelen megállapodás aláírására jogosultak, ügyleti akarati képességgel 

rendelkeznek. 

13. A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás teljesítése folytán 

egymás gazdasági tevékenysége körébe tartozó információk, tények és 

adatok üzleti titok tárgyát képezik és kizárólag a másik fél előzetes írásbeli 

engedélye mellett fedhető fel harmadik személy számára. A titoktartási 

kötelezettség a Feleket a jelen megállapodás megszűnését követően is 

időbeli korlátozás nélkül köti a Feleket. 

14. A jelen megállapodás 14 (tizennégy) számozott pontból áll és 2 (kettő) 

eredeti példányban írták alá a Szerződő Felek, amelyből a Szerződő Feleket 

egy-egy okirati példány illet meg, az aláírók az okiratok átvételét a jelen 

megállapodás aláírásával elismerik és nyugtázzák. 

 

Budapest, 2014. május 21. 

 

 Takács Géza Győrffy Balázs     

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 és Terméktanács elnök 

 elnök 


