Erısségek
• Tradíciók, hagyományok
• Rendkívül jó vetımag image mind a
nyugat-európai, mind a kelet-európai,
különösen a FÁK országokban
• Kiváló adottságok szántóföldi és
zöldségvetımagok elıállításához
• Megfelelı szántóföldi, vetımagüzemi,
infrastruktúrális és logisztikai háttér,
jó szakmai felkészültséggel
• Hatalmas édesvízbázissal
rendelkezünk, nagyon jó lehetıségek
az intenzív, öntözött termelésre
• Versenyképes nemesítési mőhelyek
• Magyarország regionális nemesítési
vetımag-termelési és kereskedelmi
központ
• Jól mőködı nemzetközileg is elismert
minısítési és fémzárolási rendszer (pl.
ISTA)
• Széleskörő kapcsolatrendszer
• Stabil belsı piac
• Mőködı szakmai szövetség

Lehetıségek
• A megnövekedett (és egyre növekvı)
közép kelet-európai vetımagigények
Magyarországról való kielégítése
• Az öntözhetı területek nagyságának
növelése állami és EU támogatások
igénybevételével
• Nemesítési központok további
kialakítása (állami támogatással)
• Vetımag Tudásközpont (alapképzés,
tréningek)
• Terjeszkedı élelmiszerláncok és
gyorséttermi láncok kiszolgálása
• Élelmiszerfeldolgozó-ipar
exportpiacainak visszaszerzése és
kiszolgálása helyileg megtermelt
termékekkel
• Geotermikus energia jobb
kihasználása (termálvizes fóliák)
• Szélesebb együttmőködés más
szakmai szervezetekkel
• Változatos birtokszerkezet
• Nemzetközi integráció erısítése

Gyengeségek
• Szabályok betartásának és
betartatásának hiánya
• Hosszú távú gondolkodás hiánya
• Egyes szakmai területeken nemesítés,
vetımag-elıállítás és piaci értékesítés
alacsony integrációja
• Alacsony hatékonyságú állami
szerepvállalás
• Tıkehiány, finanszírozási lehetıségek
hiánya
• Az öntözhetı területek korlátozottsága
• A szakma és a szakmai szövetség
érdekérvényesítı képessége gyenge
• A termıföldek/elıállító területek
bizonytalan tulajdonviszonyai
• Szürke és fekete vetımagkereskedelem

Veszélyek
• Exportcélú termelés csökkenése
• Vetımag ágazat finanszírozhatósága
• Növekvı élelmiszerimport a kevéssé
versenyképes hazai termeléssel
szemben
• Kelet-európai, dél-amerikai és ázsiai
olcsó vetımagtermesztés elıretörése
• Az ágazat súlyának és szerepének
téves megítélése a döntéshozók
részérıl
• Hazai nemesítés sérülékenysége
• Fekete vetımag, vetımag hamisítás
• Jogszabályalkotás
kiszámíthatatlansága
• Politikai szempontok elıtérbe
helyezése a szakmaival szemben
• Szakmán belüli ellentétek erısödése
• Butaság, szakmai felkészültség hiánya
• Rövidtávú érdekek mentén történı
gondolkodás
• Magyar mezıgazdasági és kertészeti
termelés versenyképességének további

• Önszabályozás
• Zárt termelési rendszerek kialakítása,
nyomon követhetıség,
• Feketekereskedelem visszaszorítása

romlása
• Szellemi tulajdon védelmének
gyengítése
• A hatósági munka minıségének
romlása

