
 

Beszámoló a VSZT utóbbi fél évben végzett 

tevékenységéről 

  

Martonvásár, 2016. május 4. 

 

 Takács Géza  

elnök 



 

Az előadás témái 

 

• Milyen volt az elmúlt egy év ? 
 

• Együttműködés a szakigazgatással, 
szakmai szervezetekkel 

 

• A VSZT kiemelt programjai 
 



Ózonlyuk az Antarktisz felett   2015. november 11. 



2016 februárjában a globális szárazföldi és óceáni felszíni hőmérséklet 1,35 

Celsius-fokkal volt magasabb az 1951-1980 közötti referencia-időszak 

átlagához képest, ami havi összehasonlításban minden idők legnagyobb növekedése 

- pedig már a január is rekordot döntött -, a maga 1,15 Celsius-fokos emelkedésével. A 

szakértők szerint ezek az adatok "igazán sokkolóak". Stefan Rahmstorf, a potsdami 

klímakutató intézet munkatársa szerint egyenesen klímaügyi vészhelyzetben vagyunk. 

 



Világszere 641 millió elhízott ember él, és ha a trend folytatódik, 2025-re a Föld felnőtt 

lakosságának egyötöde elhízott lesz.  

A globális felmérés elkészítésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

és világszerte több mint 700 kutató vett részt: 186 országból 20 millió ember 

testsúlyát és testmagasságát elemezték. 

 

A világ népessége minden évtizedben átlagosan 1,5 kg-mal lett súlyosabb. A 

kutatók úgy vélik, ha a tendencia folytatódik, akkor 2025-re a férfiak 18 

százaléka, a nők 21 százaléka elhízott lesz. 

 

A tanulmány szerint a leggazdagabb országok lakosai közül a japán 

felnőtteknek elhízása a legalacsonyabb, az amerikaiaké a legmagasabb. 

Kínában és az Egyesült Államokban több elhízott férfi és nő él, mint bármely 

más országban.  

 

Dél-Ázsiában a népesség csaknem negyede (Közép- és Kelet-Afrikában a 

nők 12 százaléka, a férfiak 15 százaléka) alultáplált. 

Élelmiszerhiány ? 



Élelmiszerpazarlás az EU 28 országában 

Az EU 28 országa 88 millió tonna élelmiszerhulladékot termel évente, ennek 

értéke megközelíti a 143 milliárd eurót. 

 

Az élelmiszerhulladék 70%-át  a fogyasztók, kereskedők és vendéglátók, míg a 

termelő és feldolgozó szektorok  a 30 %-át adják. 

 

Az egy főre jutó európai élelmiszer hulladék 173 kilogramm. 2011-es adatok 

szerint az EU-ban megtermelt élelmiszer 865 kilogramm/fő volt, ez azt jelenti, 

hogy a megtermelt élelmiszerek 20%-a a kukában végzi (95 %-os 

megbízhatósági értékkel számolva). 

 

     Az Élelmiszerhulladék Felmérési Segédletet a 

    FUSIONS azzal a céllal fejlesztette ki, hogy 

    segítsen meghatározni az élelmiszerhulladék 

    mennyiségét, segítve a tagállamokat az ezzel 

    járó feladatokban, támogassa azokat a  

    folyamatokat is, amelyek az élelmiszerpazarlás 

    megállítását célozzák tagállami illetve uniós 

    szinten. 

Forrás: Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a FUSIONS projekt résztvevője 



Együttműködés a szakigazgatással, 

szakmai szervezetekkel 



 

A Földművelésügyi Minisztérium rendszeresen ellenőrzi a szakmaközi 

szervezetek szabályszerű működését. 

 

A VSZT ellenőrzésére 2015. december 7-én került sor szövetségünk 

irodájában.  

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a VSZT 

maradéktalanul eleget tett az elismeréssel járó dokumentációs 

kötelezettségeinek, így a Szövetség továbbra is Szakmaközi 

Szervezetként folytathatja tevékenységét. 

 

 

A Szakmaközi Szervezeti működésünk ellenőrzése 

 



2016. február 18-án rendezték a Magyar-Orosz Regionális 

Mezőgazdasági Fórumot a Földművelésügyi Minisztérium 

épületében. A fórum a témái között a mezőgazdasági 

gépgyártás, zöldségtermesztési technológiák, vetőmag 

kereskedelem és baromfi ágazat szerteágazó területei 

szerepeltek. 

 

Magyar-Orosz Mezőgazdasági Fórum 
 

A fórumon a VSZT elnöke, 

Takács Géza is tartott előadást, 

részletezve a Szövetség 

tevékenységét és a 

vetőmagipar eredményeit. 

Résztvevő hazai vetőmagos cégek: 

Gabonakutató Nonprofit Kft. 

Zöldségtermesztési Kutató     

  Intézet Zrt. 

Woodstock Kft. 



2016. március 31-én a Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Turizmus Zrt. 

által rendezett konferencia keretében írta alá Takács Géza elnök a csatlakozásról 

szóló dokumentumot. 

 

Csatlakoztunk a Közösségi Agrármarketing Kódexhez 

 

 Eddig 28 agrárpiaci szereplő 

csatlakozott a 

kezdeményezéshez. 

 Célok: 

 a magyar termékek ismertebbé 

tétele belföldön és külföldön,  

 a rendelkezésre álló források 

hatékony felhasználása és  

 sikeres közös 

marketingtevékenység.  



• 2016. január 20-án megjelent a genetikai erőforrásokhoz való 

hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos 

és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai 

közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 

3/2016. (I. 20.) Kormányrendelet.  

• A jogszabály a genetikai erőforrásokhoz történő hozzáférés területén 

a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódóan kijelöli az eljáró 

hatóságokat és együttműködő szerveteket.  

• A rendelet nyilatkozattételi és információ szolgáltatási 

kötelezettséget ír elő a genetikai erőforrások felhasználásával 

kapcsolatban. 

• A VSZT részéről Dr. Láng László vezeti az ezzel kapcsolatos munkacsoportot és vesz 

részt a tárgyalásokon. 

 

JOGSZABÁLY A NAGOJAI JEGYZŐKÖNYVRŐL 

 



2016. április 15-én a Földművelésügyi 

Minisztérium konferenciát és 

workshopot rendezett  

 

„A Nagojai jegyzőkönyv végrehajtási 

szabályai és alkalmazása”  

 

címmel, amelyen VSZT tagok képviselői 

és a  Titkárság munkatársai is részt 

vettek. 

 

NAGOJAI JEGYZŐKÖNYV KONFERENCIA 

 



 

Törvénykezés, rendeletek 

 



 

A neonikotinoid hatóanyagú csávázószerre vonatkozó eseti 

engedély 

 

• A neonikotinoid hatóanyagú csávázószerek napraforgó és kukorica 

vetőmag előállításokban történő felhasználására vonatkozó 2015.11.09-én 

benyújtott kérelmünk alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

2016. február 1-től 2016. május 30-ig tartó időszakra szólóan engedélyt 

adott a következő csávázószerek használatára a vetőmag-előállításban: 

– kukorica esetén Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS és Seed Oprid 600 

FS,  

– napraforgó esetén Cruiser 350 FS és Seed Oprid 600 FS 

• Az engedély alapján csávázott vetőmag felhasználása kukorica esetén 

30.000 hektár, napraforgó esetén 2.000 hektár területben van maximálva. 

• Az összterület várhatóan nem éri el a 10.000 hektárt. 



• 2016. január 26-án ülésezett az MSZT Növényi 

szaporítóanyagok nemzeti szabványosító műszaki bizottsága. 

• A napirendi pontok között szerepelt az MSZ 6354-9:2016 

szabványjavaslat megvitatása. 

• A VSZT javaslata alapján az MSZ-08-0246-1:1989 

Nyersvetőmagvak vizsgálata (mintavétel) című ágazati 

szabvány korszerűsítésre kerül. 

 

A Magyar Szabványügyi Testület ülése 

 



• 2015. november 26-án a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási 

egyeztetés keretében megküldte részünkre a 40/2004, 48/2004 és 50/2004 

FVM rendeletek módosítási előterjesztését, amelyre december 19-én 

megküldtük a szövetségi álláspontot tartalmazó javaslatokat. A szakmai 

érvelésünk és módosító javaslataink nagyobb részét a minisztérium és a 

NÉBIH elfogadta. 

• A 2016. január 8-án ismét véleményeztük a rendelet tervezetet, amelyet 

március 1-én az  Elnökség, a Hibrid Növények vetőmag Szekció Bizottság és 

a  Zöldség és egyéb növények vetőmag Szekció Bizottság véleményével 

együttesen megküldtük a minisztériumnak. 

• 2016. április 8-án megjelent és 2016. április 16-án hatályba lépett a 

módosításokat tartalmazó 24/2016. (IV. 8.) FM rendelet . 

 

Az egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára 

vonatkozó rendeletek módosítása 

 



 

• 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 nem támogatta a törvénymódosítást. 

• 2016. április 6-án az LMP országgyűlési képviselője ismételten benyújtotta a 

törvénymódosítási javaslatot, amely ellen április 18-án küldött levelünkben 

szólaltunk fel.  

• A bizottság ismételten nem támogatta a törvénytervezet napirendre 

tűzését. 

 

 

Szabadalmi törvény módosítási javaslat 

 



• A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet és a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 

módosításáról szóló 97/2015. (XII. 23.) FM rendelete megváltoztatta az 

ökológiai jelentőségű másodvetésekben felhasználásra kerülő 

vetőmagkeverékekkel szemben támasztott követelményeket.  

 A módosítás következtében a támogatás igénybevételének feltétele a 

gazdálkodási napló mellett a fémzárolt vetőmagkeverék igazolására a minősített 

szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a 

megléte. 

• 2016. augusztus 1-ig van lehetőség a termeléstől függő támogatások 

konstrukciójának tagállami felülvizsgálatára. Az EU rendelet megfelelője a hazai 

jogalkotásban a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet, így a gyakorlatban a felülvizsgálat 

e rendelet véleményezését jelenti.  

• 2016. április 25-én megküldtük a Minisztérium részére a javaslatainkat 

tartalmazó szövetségi álláspontot. 

 

A zöldítés támogatási rendszere 
 



 

• A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a VSZT között 

2012. december 19-én létrejött együttműködési 

megállapodás hatályának meghosszabbítására került 

sor, amely így 2016. december 31-ig érvényes. 

 

• Az együttműködés célja az ökológiai vetőmag-

forgalmazásának elősegítése a díjmentes certifikáció 

biztosításával a VSZT ökológiai vetőmag forgalmazó 

tagjai részére. 

 

Szerződéshosszabbítás a Biokontroll Hungária Kft.-vel 

 



• A 2015/2016. évben már a 10. alkalommal állítjuk be a 

kísérleteket. 

• A rendszert folyamatosan karbantartjuk  

– évente nyomtatott kiadvány jelenik meg, 

– a tavalyi évhez hasonlóan a vizsgálatok kiegészültek a búza fungicides 

védelmével, 

– új kísérleti hely került bevonásra a kukorica kísérlet esetében, 

– megtartottuk kódolási rendszerünket, 

– a kísérletek parcella alapadatai kérésre átadásra kerülnek a 

fajtatulajdonosok részére. 

Kukorica és őszi búza posztregisztrációs 

fajtakísérleti rendszer 



 

Új képi megjelenést kapott a Vetőmag Újság 
 



 

ISF World Seed Congress  

2017 
 



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. 

 

Teendőink a következő időszakban 

 



Köszönöm a figyelmet ! 


