
 

Beszámoló a VSZT utóbbi egy évben végzett 

tevékenységéről 

  

Martonvásár, 2015. október 28. 

 

Takács Géza  

elnök 



 

Az előadás témái 

 

• Milyen volt az elmúlt egy év ? 
 

• Együttműködés a szakigazgatással, 
szakmai szervezetekkel 

 

• A VSZT kiemelt programjai 
 



Képen: A globális felszíni hőmérséklet eltérése 2015. januárja és júniusa között az 1981-2010-es átlagtól 

(forrás: Climate Central) 

Klimatikus háttér - globális felmelegedés 

NOAA mérések alapján a meteorológiai mérések kezdete, 1880. óta az idei volt a 

legmelegebb első félév a Földön (+ 0,85 oC) ! 



 
2015. globális meteorológiai rekordjai: 

 

 január – a 2. legmelegebb hónap 

 április –  a 3. legmelegebb hónap 

 június – az 1. legmelegebb hónap !! 

 

       2014 júliustól – 2015. júniusig tartó időszak 

 az elmúlt 136 év legmelegebbike volt. 

 

A vizsgált 136 évben: a 15 legmelegebb éveiből 13 az 

ezredforduló óta fordult elő. 

 

 
 

Tény, hogy az időjárás egyre dominánsabb szerepet tölt be a sikeres 

növénytermesztésben                   megnőtt az időjárási szélsőségek gyakorisága, 

emelkedett az átlaghőmérséklet, csökkent a csapadék mennyisége, az éven belüli 

eloszlása egyre kedvezőtlenebbül alakul !  

 

A növénytermelésben a legnagyobb károkat a szárazság okozza !! 
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Magyarországi csapadékmennyiségek és átlaghőmérsékletek sokéves  

átlagtól (1971-2000.) való eltérései április – augusztus hónapokban 

Az időjárás nem változtatható meg     válaszolni kell tehát (nemesítés, 

agrotechnológia) az időjárás negatív hatásainak mérséklésére.  



A globális felmelegedés lehetséges 

következményei 

    Erősödő szélsőségek (halálozások, fajok kihalása, biztosítási költségek) 

    Tengerparti városok víz alá kerülése 

    Pusztító aszályok 

    Meleggé és savassá váló tengervizek 

   További energia szükséglet (hűtés, fűtés helyett/mellett) 

   Új betegségek, kártevők megjelenése 

   UV sugárzás emelkedése 

   Újkori népvándorlás (harc a vízért, élelemért = klímamenekültek) 

Mindezek végső következménye:  víz és élelmiszerhiány 



A térképen a piros színnel jelölt országokból több szakképzett 

munkavállaló távozott állandó jelleggel, mint ahányan odaköltöztek, a 

zölddel jelölt országok pedig az agyelszívás nyertesei  2014. 



Együttműködés a szakigazgatással, 

szakmai szervezetekkel 



 

Önkéntes hozzájárulás a FAO IT rendszer pénzügyi alapjához 

 

• Az Európai Vetőmag Szövetség (ESA) 2014-ben arról határozott, 

hogy az európai vetőmag szektor jelentős összegű önkéntes 

felajánlást teszt a növény genetikai erőforrások hozzáféréséről és 

a keletkezett hasznok méltányos megoszlásáról szóló FAO 

nemzetközi egyezmény (FAO IT PGRFA) számára, annak 

fenntartása és működtetése érdekében. 

 

• A Vetőmag Szövetség 3500 EUR átutalásával járult hozzá a 

kezdeményezéshez. 



A vetőmag hatósági tevékenységet érintő szervezeti változások 

a megyei Kormányhivatalokban 

 

 

• 2015. március 16-án levélben fordultunk dr. Fazekas Sándor 

miniszterhez a megyei Kormányhivatalok átszervezésével 

kapcsolatban. Nyomatékosan hangsúlyoztuk a vetőmag felügyeleti 

hatósági tevékenység önálló szervezeti egységként történő 

megmaradásának fontosságát. 

• A minisztérium a részünkre küldött válaszlevélben arról tájékoztatott, 

hogy az átszervezést követően április 1-től   a megyei 

Kormányhivatalokban az osztályok szervezeti struktúrája 

megmarad és független Vetőmag Felügyeleti Osztályként 

működnek tovább. 



2014. november 4-én, a budapesti Boscolo Hotelben nagyszabású török-

magyar vetőmagos konferencia megrendezésére került sor a török 

Gazdasági- és Mezőgazdasági Minisztériumok, a Török Vetőmag Szövetség 

(TSÜAB) és a VSZT szervezésében. 

 

Török-Magyar Vetőmagos Konferencia Budapesten 

 

 Bilaterális tárgyalások 

 

 Együttműködési megállapodás 

aláírása 



2015. júliusában Magyarországra látogatott Kujshenov Murat Muszinovich, a 

kazah Mezőgazdasági Minisztérium Vetőmag Regisztrációs Bizottság 

elnökhelyettese, Amanbaeva Bigainij Tamenovna, a bizottság főkönyvelője és 

Kozhakhova Ajimgul’ Myrzalijeva, a bizottság vezető agronómusa. 

 

Kazah delegáció magyarországi látogatása 

 

A látogatás során tárgyaltak 

 Törökszentmiklóson, 

 Martonvásáron, 

  a NÉBIH-nél és a  

 VSZT irodájában. 



 

Törvénykezés, rendeletek 

 



Eljárásunk a vetőmagok kockázatos termékkörből történő 

kivételére az EKÁER rendszerben  

 

 

• Január 9-én és február 23-án levélben fordultunk Pankucsi Zoltán 

helyettes államtitkárhoz, kérve a vetőmagok kockázatos termékkörből 

történő kivételét.  

• Az NGM kérésünket megküldte az FM felé is, akik támogatták 

kezdeményezésünket. A kérdés kormányülésen is megtárgyalásra 

került, és döntés született arról, hogy a vetőmag és szaporítóanyag 

kerüljön ki a kockázatos élelmiszer körből. 

• A rendelet ez irányú módosítására a mai napig nem került sor. 



Szabadalmi törvény módosítási javaslat  

 

 

• 2015. május 14-én Sallai R. Benedek az LMP országgyűlési 

képviselője önálló törvénymódosító javaslatot nyújtott be a szabadalmi 

törvényhez. A módosító indítványban a növényfajta oltalom díjfizetési 

kötelezettsége alóli mentesség 20 hektáros határát tervezte 

megemelni 300 hektárra.  

• A törvénymódosító javaslat ellen levélben fordultunk az Országgyűlés 

Mezőgazdasági Bizottságának tagjai felé. Kértük, hogy a Bizottság ne 

támogassa a törvénymódosítás napirendre vételét.  

• A bizottság az ellenzék négy szavazata és a kormánypárti képviselők 

tartózkodása mellett nem támogatta a törvénymódosítást. 



Alapítás: 2009.07.20. 

VSZT segítséget nyújtott a nemesítőházaknak a Kft. megalakításához, 

annak céljaival egyetértett és egyetért, a jogdíjbeszedés jogosságát 

elismeri. 

A befolyt összeget teljes mértékben a nemesítőházak kapják és azt új 

fajták fejlesztésére használhatják.  Az eddig eltelt időszakban a hazai 

nemesítők közel 1 milliárd Ft összeghez jutottak hozzá. 

A társaság ügyvezetője: Seprenyi István, aki 2016. május 31-ig vállalta e 

tisztséget, így a jövő évben tisztújításra kerül sor. 

 



Eseti engedély neonikotinoid tartalmú csávázószerek 

felhasználására 

 

• Románia, Finnország, Lettország, Észtország, Dánia és Anglia 90-

120 napos eseti engedélyeket eszközöltek ki neonikotinoid hatóanyag 

tartalmú csávázószerek használatára a 1107/2009/EK tanácsi 

rendelet 53. cikke alapján. 

• a VSZT május 21-én kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy  adjon 

120 napos eseti engedélyt a korábban repcében engedélyezett 

neonikotinoid tartalmú csávázószerek professzionális 

vetőmagüzemben történő felhasználására őszi káposztarepce 

vetőmag-előállítások anyamagjainak kezelésére. 

• Hatóság  elutasította a kérelmünket, mivel 

– 120 napos eseti engedélyt adott a Mesurol repce csávázásra történő 

felhasználására (május 1.-szeptember 15.), illetve 

– tájékoztatásuk szerint legalább két év eredménye szükséges ahhoz, hogy 

hatékonyan lehessen fellépni a felfüggesztés ellen. 



 
Deflektor program 

 

• A felhasznált csávázószer hatóanyagától függetlenül, mindenki számára 

jogszabályi kötelezettség a pneumatikus szívólevegős vetőgépek 

esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port a talaj felszínére 

vagy a barázdába levezetni.  

• A VSZT, a NAK, és a Növényvédószer Gyártók Szövetségének közös 

programot indított a pneumatikus vetőgépek deflektorral való 

felszereltségének növelése érdekében.  2015. júliusáig a deflektor 

használattal kapcsolatos kérdőíves felmérésben résztvevő első 750 

válaszoló részére ingyenes, a többiek részére pedig kedvezményes árú 

deflektor megvásárlását biztosította a NGYSZ. 

• A hazai szívó levegős elven működő vetőgépek kb. 65%-a (6.000 db 

vetőgép) még nincs felszerelve deflektorral. 

• Folytatjuk kampányunkat annak érdekében, hogy minden vetőgépre 

kerüljön ilyen berendezés. 

• A közeljövőben várható a deflektor használat rendeleti szabályozása. 



Szekció Bizottságok 



                               Zöldségnövények Szekció Bizottság 

 

A legaktívabb szekció 

 

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

 

A zöldség szekció különböző alszekciói is konzultációkat tartottak. 

 

Folyamatosan adatgyűjtést végeznek a vetőmag-forgalmazásra 
vonatkozóan. 



Kalászos Szekció Bizottság 

A legaktívabb szekció 

• Piaci tendenciák, jellegzetes sajátosságok értékelése, tájékoztató ár 

meghirdetése.  

• Állásfoglalás az időszakosan jelentkező kérdésekben. 

• Egyeztetés a forgalmazók és a fajtatulajdonosok között a kalászos 

vetőmagpiac problémáinak megoldási lehetőségeiről. 



Hibridnövények Szekció Bizottság  

(kukorica és olajos növények) 

 

• Eredményes hamis vetőmag elleni kampány (2010-2014). 

 

• Megállapodás a vetőmag-forgalmazásra vonatkozó adatgyűjtés 

kérdésében (alapszabály módosítás). 



 

 

A VSZT kiemelt programjai 

 

 



ESTA projekt 

• Az Európai Vetőmag Szövetség (ESA) a növényvédőszer- gyártó 

cégekkel alakította ki az Európai Vetőmag-csávázási Rendszert 

(ESTA). Az ESTA egy, a csávázásra, a csávázott vetőmag kezelésére 

és felhasználására vonatkozó minőségbiztosítási rendszer.  

• A rendszer kibővítését tervezik kalászos vetőmagokra is. 

A VSZT 4 üzemtől 27 db mintával járult hozzá a kalászos leporlási 

érték kialakítása érdekében végzett vizsgálathoz. 

• Magyarországon ESTA minősítést kapott a Syngenta vetőmagüzeme 

(Mezőtúr) és a Monsanto vetőmagüzeme (Nagyigmánd). 

• Európában 62 ESTA minősített vetőmagüzem működik. 



• A 2015/2016. évben már a 9. 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.). 

• Megújításra került a FIT logója. 

Kukorica és őszi búza posztregisztrációs 

fajtakísérleti rendszer 



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. 



 

Kiállítottunk a 77. OMÉK-on 

 



 

Megújult honlapunk 
 



 

ISF World Seed Congress  

2015 – 2016 - 2017 
 

 

2017   B U D A P E S T 

 



 

ISF World Seed Congress 2017 
 

2015.10.22-én az ISF Mid-term Meetings eseményen aláírásra került a 

2017-es budapesti ISF Kongresszusról szóló szerződés az ISF és a 

VSZT között. 



Teendőink a következő időszakban 

 

Kiemelt feladatunk:  részvételünk az ISF 2017. évi konferencia budapesti 

megszervezésében. 

1. A VSZT szakmaközi szervezetként való elismerését követően  

markánsabban képviselni a kialakított vetőmag szövetségi stratégia 

céljait.  

2. A már megkezdett programok hatékony folytatása (ESTA projekt, 

fémzárolt vetőmag használatának népszerűsítése, posztregisztrációs 

kísérletek, hamis vetőmag elleni kampány, deflektor program, stb.). 

3. A keleti kapcsolatok további erősítése (Biskeki Egyezmény). 

4. Az új kommunikációs stratégia folytatása.  

5. Az ágazat elismertségének fokozása. 

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



Köszönöm a figyelmet ! 



Sáskainvázió miatt hirdetett rendkívüli állapotot Oroszország 
 Index 2015.08.05. 

 

Sáskák milliói lepték el a dél-orosz termőföldeket, súlyos károkat okozva a termésben. A nagyjából 

nyolc centiméter hosszú rovarok óriási, 800 ezer hektáros területen teszik tönkre a termelést . A 

helyi hatóságok 30 éve nem láttak ekkora pusztítást. A termés 10 százaléka már most elpusztult, és 

az invázió még messze nem ért véget, ezért a hatóságok már a helyi gazdák megélhetéséért 

aggódnak. 

 

Nézzék, semmi nem maradt a kukoricából. A sáskák mindent megettek, a levelektől a csövekig –, 

mutatta be a helyzetet az egyik elkeseredett gazda. 

 

Az orosz mezőgazdasági minisztérium rendkívüli állapotot hirdetett, de egyelőre tehetetlen a 

pusztítással szemben. Növelték ugyan a permetezés mértékét, de a nagy nyári meleg csökkenti a 

bevetett rovarirtó-szerek hatékonyságát. Ezen kívül a hatóságok szerint az is gondot okoz, hogy a 

sáskarajok túl gyorsan mozognak, ezért nem tudják velük tartani a lépést. 

Az orosz állami tévé szerint az extrém sáskajárásért is a klímaváltozás okolható, csakúgy, mint a 

közelmúltbeli átlag feletti hőmérséklet és áradások.  

 



 2015 nyarán a sáskajárás legalább 550 ezer hektár területen 

okozott károkat. 

 

 

A mezőgazdaság elszenvedett kára több milliárd rubelre 

tehető. 

 

  

Az Orosz Mezőgazdasági Minisztérium hivatalos adatokat még 

nem közölt.  



 

Dél-Oroszország (Észak Kaukázus) 
 





Locusta migratoria 



keleti vándorsáska 

Garai Adrienne                            

(Nagy Barna legjobb 

tanítványa) határozta meg.  













• A sáskák tömeges megjelenése a szenvedés, az ínség, az isteni 

büntetés jelképe volt már az emberi történelem hajnalán is. 

Gondoljunk az egyiptomi hét csapásra (Mózes II. 10.), vagy 

János Jelenéseire (János Jel. 9.).  

 

• Elődeink mindennapi félelmeit a háború, a természeti csapások, 

az ezeket követő éhínség és a pestis határozta meg, és bennük a 

bosszúálló istenek vagy isten haragját vélték felismerni. 

 

 

• 2 Mózes 10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 

    

    Nyolcadik csapás: sáskajárás 

 
• A négy lábon mászó szárnyas rovarok közül csak a következőket ehetitek meg: azokat, 

amelyeknek a lábszáruk fölött combjuk van, hogy szökdécselhessenek a földön. 22Tehát ezeket 

ehetitek meg: a vándorsáska különféle fajtáit, a szolham-sáskát, a hargol-sáskát és a hangab-

sáskát. 23De minden más szárnyas rovart tartsatok tisztátalannak.  



Sáskajárás Magyarországon 1. 

• A magyarországi sáskajárásról is már a 11. századtól vannak írott források, 

és 1242-től minden évszázadra jutott egy-egy jelentősebb, nagyobb 

területeket érintő pusztítás.  

• Korszakunkat érintve, az 1780-as években Erdélyben volt nagy csapás, 

ugyanitt 1826-ban és 1828-ban is hatalmas károkat okoztak. 1846 

szeptemberében Moldvában, 1847-ben Magyarországon jelentek meg, 1858-

ban csak a Fertő-tónál 2000 mérő sáskát és 100 mérő sáskatojást szedtek 

össze a lakosok. A vándorsáskák egészen az 1870-es évek végéig 

rendszeresen megjelentek az ország különböző területein, és éhínséggel 

fenyegették a lakosságot.  

• Az utolsó nagyobb kiterjedésű csapás 1874-75-ben Torontál, 1876-ban 

Temes és 1879-ben Szatmár megyében volt. Ezeken a területeken több ezer 

ember próbálta az alább ismertetett módszerekkel feltartóztatni 

vándorlásukat.  



Sáskajárás Magyarországon. Rézmetszet a XVII. sz. 

második feléből. 

(Történelmi Képcsarnok) 

 

A Magyarországot gyakran pusztító sáskajárások és a 

sáska beható természetrajzi ismertetését tartalmazó 

falragaszszerű röplapról, erősen kisebbítve. 

 

A vándorsáska 

 

Alfred Brehm 

 

1901 



• A 18. század utolsó harmadától már lényegesen 

többet tudunk a sáskajárásokról, az érintett 

területekről és a károk mennyiségéről, mivel az 1724-

ben felállított Magyar Királyi Helytartótanács, mint 

legfőbb közigazgatási kormányzati szerv 

adminisztratív eszközökkel próbált képet kapni az 

ország állapotáról.  

 

• A törvényhatóságoknak be kellett jelenteni a sáskák 

tömeges megjelenését, sőt a rovarokból néhány 

példányt mellékelni is kellett a hivatalnak.  

Sáskajárás Magyarországon 2. 



A sáskairtó gép  
A sok nehézség arra indította a Magyar Királyi  Rovartani Állomás 

akkori vezetőjét, Jablonowski Józsefet arra, hogy alkalmas gépet 

szerkesszen, amellyel a sáska akaratától függetlenül lehessen azt 

irtani.  



Köszönöm a figyelmet ! 


