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Tények és Számok a hazai vetımagiparról 
 

1. Vetımag ágazat számokban 

Vállalkozások száma: 800 

A vetımag ágazatban érdekelt cégek árbevétele: 585 Mrd Ft 

A vetımag üzletágból származó árbevétel: 96 Mrd Ft 

A cégek fı állásban foglalkoztatott munkatársainak száma: 13 443 fı 

A vetımag üzletágban foglalkoztatottak száma: 2 342 fı 

A vetımag üzletágban alkalmazottként idıszakosan 
foglalkoztatottak száma: 2 541 fı 

A szántóföldi vetımag szaporításokban idénymunkásként 
foglalkoztatottak száma: 4-5 fı/ha 

Kutatás-fejlesztésben (tudományos fokozattal rendelkezı) 
foglalkoztatottak létszáma: 644 (149) fı 

 
Magyar vetımagpiac értéke 68 Mrd Ft 

Kalászosok: 10 Mrd Ft 

Hibrid növények: 45 Mrd Ft 

Takarmánynövények és hüvelyesek: 4 Mrd Ft 

Zöldségnövények, virágmag: 9 Mrd Ft 

 

Magyar vetımag-elıállítás mérte/értéke 120.000 ha / 190 Mrd Ft 

Kalászosok: 10 Mrd Ft 

Hibrid növények: 160 Mrd Ft 

Takarmánynövények és hüvelyesek 10 Mrd Ft 

Zöldségnövények: 10 Mrd Ft 

 
2. Következtetések, üzenet 

Tradició: 

1800-as évek elején Magyarország vetımag exportır 

1872 magalakul a Királyi Vetımagvizsgáló Állomás 

1875 elfogadják az elsı magyar vetımag törvényt 

1920 megalakul a Magyar Vetımag-kereskedık Szövetsége 

1924 Magyarország alapító tagja az ISTA-nak és a FIS-nek 
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Adottságok: 

Az európai és a világ vetımagiparában betöltött jelentısnek mondható szerepünket a kedvezı 
termıhelyi és klimatikus adottságainknak, földrajzi elhelyezkedésünknek és 
infrastruktúránknak, szakképzettségünknek, valamint a megfelelı jogszabályi környezeten 
alapuló hatósági munkának köszönhetjük. 

 

Innováció, nemesítés: 

A vetımagágazat kutatás intenzív innovatív ágazat. Kizárólag a folyamatos megújulásra 
való képesség biztosítja a cégek prosperitását, versenyképességét. A számadatokból is kitőnik 
a K+F területen foglalkoztatottak magas aránya. Az európai vetımag ipar az 
árbevételének 15%-át K+F tevékenységre fordítja. 

 

Foglalkoztatottság: 

A szántóföldi és a vetımagüzemi folyamatokra egyaránt jellemzı, hogy a legmagasabban 

képzett agrárszakemberek mellett, nagyszámú képesítés nélküli idényjellegő munkaerıt 
foglalkoztat, mindezt azokban a régiókban, ahol a munkanélküliség jelentıs társadalmi 
feszültségeket okoz. 

 

Vetımag elıállítás export: 

Magyarországon évente több mint 100 különbözı fajból, közel 1.500 fajta vetımagja kerül 
szaporításra és a vetımagja minısítésre. Az egyes növénycsoportokon belül eltérıen, de az 
ágazat egészét tekintve export orientált.  

 

Külföldi cégek jelenléte: 

A nemzetközi cégek a vetımag-értékesítés mellett hazánkba hozták a K+F tevékenységük egy 
részét. Általánossá vált, hogy a nálunk, vagy a hasonló klimatikus viszonyokkal rendelkezı 
környezı országokban forgalmazott vetımagokat, hazai nemesítı mőhelyekben fejlesztik ki. 
Emellett számos cég regionális termelési és logisztikai központként mőködik hazánkban. A 
vetımag exportunk nagy részét is ezek a cégek bonyolítják. Magas hozzáadott értékkel 
rendelkezı terméket állítanak elı, hazai munkaerı ráfordítással. 

 

Társadalmi felelısség vállalás: 

Földünknek további népesség növekedéssel és éghajlatváltozással kell szembenéznie. 
Nyilvánvaló, hogy az alapvetı tendenciák alól Magyarország sem vonhatja ki magát. Több 
élelmiszerre lesz szükség és közben a rendelkezésre álló források fokozatosan csökkennek. 
Tehát többet kell termelni kevesebbıl. A legtöbb problémára a növénynemesítés - a fokozatos 
genetikai elırehaladás révén - megoldásokat tud nyújtani. Az új, jobb adaptációs képességő, 
nagyobb termésmennyiségek elérésére képes fajták lehetıvé teszik, hogy a mezıgazdasági 
termelés fenntartható módón újabb termıterületek bevonása nélkül történjen. Ezzel hozzájárul 
a természetes élıhelyek biodiverzitásának megırzéséhez. 
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3. Vízió 

A közép-kelet európai régió vetımag-elıállító és nemesítı központjaként mőködı magyar 
vetımagágazat, termelıi számára állít elı kiváló minıségő vetımagot, amely a vidék és ezen 
belül a mezıgazdasági termelés fejlıdésének kulcsa. 

Mi, a magyar vetımagipar szereplıi a tudomány határait feszegetve olyan megoldásokon 
dolgozunk, amely egészséges, fenntartható környezetet biztosít a jövı generációinak. A 
mezıgazdasági termelés lehetıségeinek kiszélesítésével, egyre több faj és fajta termesztésbe 
vonásával, a természetes élıhelyek megırzésével nagymértékben hozzájárulunk földünk 
biológiai sokféleségének megırzéséhez. 

 

4. Küldetés 

A magyar vetımagágazat évszázados hagyományokra, a felhalmozott szaktudásra és a 
kiemelkedı magyar természeti adottságokra építve nyújt innovatív integrált megoldásokat a 
fenntartható mezıgazdasági termelés versenyképességének növelése érdekében. Célunk, hogy 
regionális központként, a nemzeti és nemzetközi piaci igényeknek megfelelı fajtákat 
nemesítsünk, csúcsminıségő vetımagokat állítsunk elı és forgalmazzunk a legmagasabb 
élelmiszerbiztonsági elvárásoknak megfelelıen. 

 


