„NÖVÉNYÚTLEVÉL”
A vetômag-szaporítás és -forgalmazás növény-egészségügyi
ellenôrzése EU csatlakozásunk után
A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendeletet a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
37/2003. (IV. 4.) FVM rendelete (a továbbiakban: rendelet) módosította.
A 4. számú melléklet II. szakasza tartalmazza azokat a növényeket, növényi
termékeket és egyéb anyagokat, amiket –
EU tagállamokon belül – növény-egészségügyi ellenôrzésben kell részesíteni.
E szerint növény-egészségügyi szempontból ellenôrzés-köteles a napraforgó, a lucerna, a bab és a paradicsom vetômag-elôállítása.
A felsorolt növények termesztésének
vegetációban történô ellenôrzését a növény-egészségügyi hatósággal kell elvégeztetni, de forgalmazásukhoz nem szükséges
„növényútlevél” kiadása.
Ugyancsak e növényekbôl továbbszaporítási céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetômag termesztését – a
faj, fajta, mennyiségi és területi adatok
megjelölésével – a termelô legkésôbb minden év május 15-ig köteles az illetékes Növény és
Talajvédelmi Szolgálatnak (a továbbiakban:
szolgálat) bejelenteni.
A bejelentést a növény-egészségügyi
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 10. számú mellékletében meghatározott „Nyilvántartási Ûrlap”-on kell megtenni, melyet az illetékes megyei szolgálattól lehet igényelni. A szolgálat a bejelentôt nyilvántartásba veszi, és egyedi
azonosító (regisztrációs) számmal látja
el.
A szolgálat a bejelentett területeken
elvégzi a vizsgálatokat, (szükség esetén
laboratóriumi vizsgálatokat is), és az
eredményrôl szemlejegyzôkönyvet állít ki.
Az eladásra (forgalmazásra) szánt vetômagtételek szállítmányát kísérô okmányra (szállítólevél, stb.) a termelônek a regisztrációs (nyilvántartási) számát rá kell
vezetnie.
A szaporító és ültetvényanyag elôállítók még akkor sem mentesülnek a nyilvántartási kötelezettség alól, ha saját célra állítják elô a terméküket. Ez a kötelezettség a kiskertben, vagy hobbikertben,
saját célra elôállított vetômagra nem vonatkozik.
A vetômag-elôállításra és forgalmazására vonatkozó különleges növény-egészségügyi elôírások a következôk:
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Napraforgó vetômag
A termôterületnek, ahol a vetômagot
elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó peronoszpórától (Plasmopara halstedii), vagy a vetômagot – a rezisztens fajták vetômagjának kivételével – napraforgó peronoszpóra elleni kezelésben kell
részesíteni.
Lucerna vetômag
A termelés helyén az utolsó teljes vegetációban nem észlelték a szárfonálféreg
(Ditylenchus dipsaci) okozta tüneteket és a
reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálat nem mutatta ki a károsító jelenlétét, vagy az értékesítés elôtt gázosítást végeztek.
Hatósági nyilatkozattal igazolni kell,
hogy a vetômag a lucerna baktériumos
hervadásától (Clavibacter michiganensis spp.
insidiosus) mentes területrôl származik,
vagy
➢ a vetômag betakarításakor a növényállomány még nem kezdte
meg a vetéstôl számított negyedik
vegetációs idôszakot és elôzôleg
nem több, mint egy alkalommal takarítottak be a vetômagot, vagy
➢ az EU-ban értékesített vetômag
minôsítésére vonatkozó szabályokban meghatározott közömbös
anyag mennyisége nem haladja
meg a 0,1 súlyszázalékot, vagy
➢ a termôhelyen, illetve annak közelében termesztett lucerna terményen
a legutóbbi két vegetációban nem
észlelték a kórokozó tüneteit, vagy
➢ a termesztés helyén a vetést megelôzô három évben lucerna állomány nem volt.
Bab vetômag
A termôterület a bab baktériumos barnafoltossága (Xanthomonas campestris pv.
phaseol) kórokozóktól mentes, vagy a vetômagvakból megvizsgált minta alapján
mentes a kórokozótól.
Paradicsom vetômag
A vetômagot savas extrakciós módszerrel
nyerték és a vetômag olyan területrôl
származik, ahol a paradicsom baktériumos rákja (Clavibacter michiganensis spp.
michiganensis) és a paradicsom baktériumos varasodása (Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria) nem fordult elô, vagy

• a termôhelyen az utolsó vegetációs
idôszakban nem észlelték a fenti károsítók okozta betegségek tüneteit,
vagy
• a vetômag hatósági vizsgálat alapján a fenti károsítóktól mentesnek
találták.
A rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza azon növényeket, növényi termékeket
és egyéb anyagokat, amiket növény-egészségügyi vizsgálatokban kell részesíteni és a forgalmazáskor növényútlevéllel kell ellátni.
E vetômagvak az alábbiak:
– vöröshagyma (Allium ceoa)
– mogyóróhagyma (Allium ascalonicum)
– metélôhagyma (Allium schoenoprasum)
Ezen növények vetômag-elôállító területeit is növény-egészségügyi ellenôrzésben kell részesíteni, és a termesztés helyének, illetve a
megtermelt vetômagvaknak mentesnek
kell lenniük a rendelet 1. és 2. mellékletében felsorolt zárlati károsítóktól. A rendelet módosítása értelmében már 2003. július 1-jétôl kötelezô a növényútlevél alkalmazása.
A termékhez kiadott növényútlevél
igazolja, hogy az elôállított vetômag az illetékes szolgálat által növény-egészségügyi ellenôrzésben részesült, az elôírásoknak megfelel, és elôállítója a hivatalos
termelôi nyilvántartásban szerepel. A növényútlevél-rendszer mûködtetése a Szolgálat feladata, de kiadását átruházhatja
valamely társhatóságra vagy arra alkalmas termelôre, felvásárlóra, gyûjtô raktározóra, forgalmazóra, importôrre.
A növényútlevél lehet a termékhez kiadott certifikációs címke, amelyet a Szolgálat igazolására és ellenôrzése mellett
az Országos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet ad ki a termelôknek, illetve a forgalmazóknak. A késôbbiekben is azt az elvet
követjük, hogy ahol valamilyen minôségtanúsítással kapcsolatos címke van forgalomban, az egyben növényútlevélként is
szolgálna. Azon növényeknél, növényi termékeknél, ahol a társhatóság részérôl minôségtanúsítási címke nem kerül kiadásra a szolgálat eseti felhatalmazása alapján a növényútlevelet a termelô, felvásárló, gyûjtôraktározó, importôr is kiadhatja.
Ahol ez nem valósítható meg, ott a növényútlevelet az illetékes szolgálatok adják ki.

A növényútlevél formájára egységes
közösségi elôírás nincs, csak a tartalmi
elemeket szabályozták. Lehet címke, vagy
a szállítmányt kísérô dokumentum, mely
az ellenôrzés-köteles termékek kereskedelmi egységére alkalmazandó. Ha a küldemény azonos helyrôl, ugyanabból a fajtából származik, és azonos rendeltetési
helyre szállítják, akkor a növényútlevél
szállítmányonként szükséges. Ettôl eltérô
esetekben, egy szállítmány több növényútlevelet igényel, amiket termelési helyenként, termékenként, fajtánként, rendeltetési helyenként kell kiadni. A növényútlevélen feltüntetendô adatok (rendelet B. rész) 10. sz. melléklet:
1. „Növényútlevél”,
2. Magyarország kódja (44),
3. felelôs hatóság feltüntetése,
4. termelô nyilvántartási száma,
5. egyéni sorozatszám, (növényútlevél
száma),
7. termék mennyisége,
8. „ZP” jelzés,
9. „RP” jelzés csere esetén.
Vannak olyan növények, növényi termékek, amikhez egyedileg, illetve csomagolási
egységenként kell kiadni a növényútlevelet.
Ilyenek az egyes vegetatív szaporítóanyagok, illetve
a vetôburgonya is, ezeket a végfelhasználónak történô eladásnál is el kell látni növényútlevéllel (rendelet 5. sz. melléklet A. rész I. szakasz).

A növényútlevél köteles vetômagvak
forgalmazásánál, – a végfelhasználónak
történô eladásnál –, az áruhoz nem kell
növényútlevelet kiadni. Ebben az esetben
növényútlevelet a termelô, gyûjtôraktározó, forgalmazó, importôr által forgalmazott áruhoz szükséges adni.
Növényútlevél ilyenkor az áru számlája, szállítólevél vagy bármely kísérô dokumentum, amennyiben az tartalmazza a
növényútlevélre vonatkozó adatokat. A kísérô okmány részeként kiállított növényútlevélen a rendelet 10. sz. melléklet B.
rész 1–10 pontjában felsorolt adatokat
kell feltüntetni.
A kísérô okmány mellett szükség van
úgynevezett hatósági címke kiadására is. A
hatósági címkének a rendelet 10. sz. melléklet B. rész 1–5 pontjában felsorolt adatokat kell tartalmaznia. A címkét úgy kell
csatolni (ráragasztani, rátûzni) a szállított
vetômagvak csomagolóanyagához, vagy
azokat szállító jármûhöz, hogy ne lehessen a címkét újra felhasználni.
A fenti vetômagvak szállítása, forgalmazásakor az alábbiak szerint kell eljárni:
➢ az árusítóhely tulajdonosának (vetômagbolt) a termelôtôl, gyûjtôraktározótól, importôrtôl vásárolt
vetômaghoz kérni kell a növényútlevelet. Azt egy évig meg kell ôriznie és kérésre a növényvédelmi

szolgálat felügyelôjének be kell
mutatni,
➢ ha a kereskedelmi egység végfelhasználónak (kistermelô, hobbikertész) adja el a vetômagot nem
kell növényútlevelet kiállítania.
Növényútlevélnek kell kísérnie
azonban az árut, ha azt további kereskedelmi céllal adja tovább. Ebben az esetben viszont kérni kell az
illetékes Növény és Talajvédelmi
Szolgálattól a nyilvántartásba vételét és a növényútlevél kiadásához
az eseti felhatalmazást.
A kiadott növényútlevél – késôbbi
idôpontban – az EU bármely részében kicserélhetô egy másik növényútlevéllel.
Cseréjére, a szállítmány felosztása vagy
összevonása esetében lehet szükség. Csere csak a hatóság által nyilvántartott termelônél
lehet. Az „RP” jelzéssel ellátott útlevelet az illetékes szolgálat adhatja ki, s fel kell tüntetnie az
eredeti termelô, illetve az importôr nyilvántartási számát is.
Védett zónába, illetve harmadik országba
történô vetômag szállítások elôírásai a „Vetômag”
folyóirat X. évfolyam 2003/3. számában megtalálhatók.
Szônyegi Sándor

A vetômaghasználat szabályai
az ökológiai gazdálkodásban
Az ökológiai (biológiai, öko, bio, organikus stb.) gazdálkodás szakmai szabályait
az EU-ban különbözô rendeletek tartalmazzák. Betartásuk kötelezô mindazoknak, akik mezôgazdasági alapanyagokat,
élelmiszereket vagy takarmányokat akarnak a fenti megjelöléssel forgalmazni. Az
említett jogszabályok több rendelkezést
tartalmaznak a vetômag és szaporítóanyag (továbbiakban: vetômag) felhasználására vonatkozóan is.
Ezek a jó ellenálló képességû fajták alkalmazására, az ökológiai vetômag felhasználási kötelezettségére, az ökológiai vetômag elôállítására és a párhuzamos gazdálkodásra (egy üzemen belül ökológiai és
szokványos gazdaság) nézve tartalmaznak
fontos elôírásokat. Nézzük ôket egyenként.
Fajtahasználat
Az ökológiai gazdálkodásban a növényvédelem fô eszköze a megelôzés. Ennek na-

gyon fontos része az ellenálló fajták alkalmazása. A hatályos rendelkezések ma
még lehetôvé teszik a köztermesztésben
szereplô összes fajta, hibrid bevonását az
ökológiai gazdálkodásba, a késôbb részletezett feltételek szerint. Ezen a területen két korlátozás van. Az egyik, hogy a
vetômag nem lehet kezelt (csávázott) az
ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett anyagokkal. A másik, hogy nem lehet genetikailag módosított.
Jelenleg a magyar ökotermesztés nagy
esélye, versenyelônye, hogy nincs a köztermesztésben egyetlen genetikailag módosított fajta sem, ezért nem kell számolni a pollennel történô véletlen szennyezéssel sem. Kulcskérdés ennek a kedvezô
helyzetnek a fenntartása.
Megjegyzendô, hogy erôteljes törekvések vannak a világban arra, hogy az
ökológiai gazdálkodás részére külön folyjék fajtanemesítés ökológiai feltételek kö-

zött, és az elismerés érdekében az összehasonlító kísérletek is ilyen körülmények
között legyenek beállítva.
Az alapelôírás
Kötelezô az ökológiai gazdálkodásból
származó vetômag felhasználása. Ez a
jogszabályi rendelkezés évek óta fennáll.
Volt mellette azonban egy eltérést engedélyezô kitétel: ha nem szerezhetô be az
ökológiai eredetû vetômag, akkor – az ellenôrzô szervezet engedélyével – a nem
ökológiai is használható. 2001 és 2003 végén kétszer is lejárt volna az EU ökológiai
jogszabályában (2092/91 EGK Tanácsi
Rendelet), és a magyar rendeletekben is a
türelmi idô, de a jogszabályok alkotói új
határidôk megjelölésével, és új feltételekkel továbbra is lehetôséget adtak a konvencionális vetômag felhasználására. Ennek az oka egyértelmûen az, hogy az ökológiai vetômag-kínálat közel sem elégítet➤
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te ki a felhasználók igényeit. A most hatályos rendelkezés elôírja, hogy az EU minden tagállama mûködtessen egy elektronikus adatbázist, amely naprakészen tartalmazza az ökológiai vetômag és a vetôburgonya kínálatot. Magyarországon az
ökológiai gazdálkodás felügyeleti hatósága, az FVM, az OMMI-t jelölte ki az adatbázis mûködtetésére. A www.ommi.hu
honlapon lesz az adatbázis elérhetô valamennyi érdeklôdô részére, legkésôbb a
2004. évi ôszi vetéseket megelôzôen. Az
adatbázisba az ökológiai vetômag elôállítója, forgalmazója teheti fel kínálatát, egy
késôbb megjelölt – a vetés idôpontjához
igazodó – határnapig. A honlapon a kínálatban nem szereplô szaporítóanyagot – a
késôbb ismertetett engedélyezési eljárások során – nem létezônek kell tekinteni.
Az új rendelkezés lényege, hogy az
FVM által elismert ellenôrzô szervezet az
adatbázis figyelembevételével engedélyezheti nem ökológiai vetômag felhasználását. Az engedélyezési eljárás a felhasználó egyedi kérelmével indul, amelyben részleteznie kell, hogy milyen indokokkal kéri a felmentést. A korán beérkezett kérelmek elbírálásában bevárjuk az
ökológiai vetômag-kínálati adatbázisba
történô feltételre kijelölt határnapot. A
következô esetekben adhatunk engedélyt
nem ökológiai vetômag felhasználására:
➢ a termelni kívánt fajnak egyetlen
fajtája sem szerepel az adatbázisban (az FVM az ilyen fajra nézve átfogó engedélyt adhat);
➢ a korábban megrendelt vetômag
szállítása meghiúsult, és nincs aki
pótolja;
➢ a termelni kívánt fajta nincs a kínálatban, és a termelô igazolni tudja,
hogy a felkínált fajták nem alkalmasak a termesztési cél eléréséhez
(az FVM az ilyen fajtára nézve átfogó engedélyt adhat);
➢ FVM-mel egyeztetett kutatási programokhoz, kisparcellás kísérletekhez, vagy fajtamegôrzési célokhoz.
Csak az engedély kiadása után szabad
a nem ökológiai vetômagot elvetni!
A Rendeletnek van egy melléklete,
mely felsorolva azokat a fajokat, melyekre
a konvencionális vetômag felhasználására nem adható engedély. (A melléklet
még üres.) Az adatbázisban jelenleg a vetômagvak és a vetôburgonya szerepel, de
az egyéb, nem ökológiai szaporítóanyagot is csak az elôzetes engedély birtokában szabad felhasználni.
Az EU tagországoknak éves jelentést
kell készíteniük arról, hogy milyen növényekre és milyen mennyiségben adtak ki
engedélyt országukban. A közzétett jelentés alapján várhatólag a következô
év(ek)ben az egyes tagországokban meg-
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termelt vetômagfeleslegek a nemzeti
adatbázisunkban kínálatként meg fognak
jelenni, illetôleg nekünk is van rá lehetôségünk, hogy másik országok adatbázisán
keresztül tegyünk szállítási ajánlatokat.
Azokban az esetekben, amikor a betakarított termést nem kívánják ökológia jelöléssel forgalmazni, vagy ökológiaiként
felhasználni (pl. saját takarmányként, saját vetômagként stb.), akkor az ökológiai
vetômag felhasználásától el lehet tekinteni (pl. a zöldtrágyánál, méhlegelônél, az
átállás elsô événél, konvencionálisan történô értékesítésnél, stb.)
Az ökológiai vetômag termelésének
szabályai
Értelemszerû, hogy valamikor fel kell oldani az ökológiai vetômag felhasználására vonatkozó kötelezettséget. Különben
soha nem kerülhetne be a konvencionális szaporítóanyag (elit, apa és anyavonalak, új fajták stb.) az ökológiai gazdálkodásba. Az elôírások ezt úgy oldják meg,
hogy az ökológiai vetômag-elôállítás során engedélyezik a tiltott anyagokkal
nem csávázott, konvencionális (nem ökológiai) termesztési alapanyag alkalmazását, azzal a kitétellel, hogy az egy éveseknél egy generációt, évelôknél két vegetációs idôt kell az anyanövényeknek az ökológiai gazdálkodásban eltölteniük. Egyes
lazább értelmezések szerint – fôként
Ausztriában – az ellenôrzött idôszakban
bármikor eltölthetô ez az idô, még akkor
is, amikor a termék egyébként még konvencionálisnak tekintendô (az átállás elsô 12 hónapja), illetve az átállásból származónak (az elsô 12 hónap után betakarított, de az átállási idô még nem telt le).
A szigorúbb és általánosabb, nálunk is
alkalmazott értelmezés szerint azonban
csak átállt területen (a növény vetése
elôtt legalább két ellenôrzött év eltelt)
tölthetô le ez az idôszak. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy az átállt területre elvetett nem ökológiai anyamagból (anyavonalból, apavonalból) származó termés
ökológiai vetômagot ad, ha az egyéb
elôírásokat betartják.
Az általános gyakorlat szerint az engedély nélkül felhasznált nem ökológiai vetômag esetében a termék ökológiaiként
nem jelölhetô. Elgondolni is rossz, hogy
a lazább értelmezés elfogadása milyen
kockázatot jelenthetne a fôként exportra
árut (nem csak vetômagot!) termelô magyar ökológiai gazdálkodásnak! Könnyen
a magyar termékek leértékelôdéséhez vezethetne, mivel jelentôs piacainkon a szigorúbb értelmezést alkalmazzák.
A párhuzamos gazdálkodás (van ökológiai
és nem ökológiai gazdálkodás ugyanabban az üzemben) során a vetômagra és a
fajtahasználatra fontos külön elôírások
vonatkoznak.

Nyilvánvaló, hogy a rendelkezések az
üzemen belüli véletlen, vagy szándékos
keveredést akarják kiszûrni, illetve ezt ellenôrizhetôvé tenni. Az ökológiai egységben termesztett növényekkel azonos,
vagy azoktól alig megkülönböztethetô fajta a szokványos gazdasági részben nem
termeszthetô. Ettôl a Biokontroll Hungária Kht. a következô esetekben engedhet
meg eltérést:
a) Évelô növénykultúrák (gyümölcs-,
szôlô- és komlótermesztés) esetében, feltéve, ha az alábbi feltételeket teljesítik:
– a termelést az átállási tervbe illesztetten, annak részeként folytatják,
amire a termelô kötelezettséget vállal, és gondoskodik arról, hogy az
ökológiai termelésre való átállást
megkezdi a lehetô legrövidebb idôn
belül, amely legfeljebb öt év lehet,
– megfelelô intézkedésekkel biztosítják a különbözô egységek területérôl származó termékek késôbbi keveredésének megakadályozását,
– a Biokontroll Kht.-t az érintett termények betakarításáról legalább 48
órával a munka megkezdése elôtt
értesítik,
– a betakarítási munka befejezését
követôen közvetlenül a termelô tájékoztatja a Biokontroll Kht.-t az
adott egységben betakarított termés pontos mennyiségérôl és a
más területrôl származó terméktôl
megkülönböztetô ismérvekrôl (minôség, szín, átlagos tömeg, stb.), valamint a termékek elkülönítésére
tett intézkedésekrôl,
– az átállásra vonatkozó tervet, valamint az 1. és 2. gondolatjel alatt elôírt intézkedések tervezetét a Biokontroll Kht. jóváhagyta. A jóváhagyást az átállási idôszak megkezdését követôen évente meg kell erôsíteni.
b) Olyan esetben, ha a területet az
FVM egyetértésével folyó mezôgazdasági
kutatások céljára kívánják hasznosítani, és
csak akkor, ha az elôzô pont 2–4. gondolatjel alatt megfogalmazottakat betartják.
c) Vetômag, vegetatív szaporító anyagok és facsemeték termelése esetében, és
csak akkor, ha az a.) pont 2–4. gondolatjel
alatt megfogalmazottakat betartják.
Vizsgáljuk meg, hogy mit jelent az a
legizgalmasabb jogszabályi kitétel, hogy
„...azoktól alig megkülönböztethetô fajta…”. Az alkalmazás gyakorlatában ez azt
jelenti, hogy a betakarított termékeknek
egymástól szemre megkülönböztethetônek
kell lenniük. Ezzel egyértelmûen felértékelôdnek azok a fajták, amelyek jellemzôen,
jól láthatóan különböznek a többi fajtától,
például eltérô alakúak, színûek, méretûek.
Dr. Roszík Péter
ügyvezetô, Biokontroll Hungária Kht.

A géntechnológiával módosított
növényfajták engedélyezési rendszere
A géntechnológiával módosított (a továbbiakban: GM), vagy transzgénikus növényfajták termelésbe vonása jelentôsen
eltér a hagyományos nemesítéssel elôállított fajták/hibridek engedélyeztetési eljárásától. A jelenlegi hazai szabályozás
nagyrészt megfelel az Európai Unióban
mûködô rendszernek, de még további változások várhatók.
Míg a hagyományos fajtáknál az engedélyeztetési (állami elismerési) rendszer
három év, addig a GM fajták esetében ez
jelenleg is minimum öt év. Az Unióhoz
történt csatlakozás után ez további 1–2
évvel is növekedhet. A jogszabályok számának felsorolása nélkül – melyeket a
melléklet tartalmaz – megpróbálom röviden összefoglalni az engedélyezési rendszer szabályait. Tudatosan engedélyezési
rendszerrôl beszélek, mivel a GM fajták
esetében nem csupán állami elismerési
eljárásról van szó!

Az engedélyezési rendszer
leegyszerûsített folyamata
Elsô év: a géntechnológiai módosítás
engedélyeztetése, az úgynevezett GMO
kibocsátása természetes környezetbe;
Második-harmadik-negyedik év: a fajta állami elismerési eljárása, a DUS, és a gazdasági értékvizsgálatok, valamint a genetikai módosítás vizsgálata;
Ötödik év: forgalomba hozatali engedélyeztetés élelmiszer, illetve takarmány
alapanyag céljára.
Nézzük meg, hogy részletesebben mit
is jelentenek a korábban felsoroltak.

A géntechnológiai módosítás
engedélyeztetése
A géntechnológiai tevékenységrôl szóló
törvény, illetve a végrehajtására kiadott
miniszteri rendeletek alapján, a hatóságok, a genetikai módosításnak az emberi egészségre, a környezetre gyakorolt
hatásait vizsgálják, a fajta vagy hibrid
megjelölése nélkül. Tehát ez azt jelenti,
hogy a kísérleti célú kibocsátás engedélyeztetése során mellékes a fajta/hibrid

megnevezése. Bármilyen más módon jelölhetô, hiszen bizonyos azonosítási
megnevezésre, kódszámra azért szükség
van. Ugyanis a kísérletekhez a vetômag
behozatala során tudni kell, hogy mi kerül be az országba. Az engedély iránti kérelmet az FVM Mezôgazdasági Fôosztályához, – mint Géntechnológiai hatósághoz – kell benyújtani a géntechnológiai
tevékenységrôl szóló törvény illetve annak végrehajtási rendeletében foglalt
szempontok szerint. Az engedélyeztetési
eljárás 120–150 nap, amennyiben a kérelmezô/bejelentô a jogszabályban elôírt
valamennyi kérdésre kielégítô adatokat
szolgáltat. Ha a kérelem kiegészítésre
szorul, az engedélyezési eljárás értelemszerûen meghosszabbodik. Az említett
eljárás magába foglalja a kérelem – Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô
Bizottság általi – véleményeztetését, a
szakhatósági egyeztetést a Környezet- és
Természetvédelmi Fôfelügyelôséggel, és
az engedély-tervezet lakossági felszólalásra történô 40 napos határidejû meghirdetését.
Amennyiben minden rendben van, a
kérelmezô 10 évre érvényes kibocsátási
engedélyt kap kísérleti célra, amit azonban évente meg kell hosszabbíttatni. Az
FVM Mezôgazdasági Fôosztályának engedélyezô határozata tartalmazza a kibocsátás feltételeit (genetikai konstrukció megnevezése; a kísérlet helyszíne; a felhasználható terület nagysága; az elôírt izolációs távolság; a kísérleti terület ôrzése; a
kísérletet követôen a növényi maradványok megsemmisítése; esetleges hatástanulmány elvégzése; értékelô jelentés bemutatása a kísérlet befejezését követôen;
stb.).
Az EU-hoz történt csatlakozásunk
után az említett engedélyezési határidô
minimálisan 90 nappal meghosszabbodik, mivel az engedély-tervezetet az unió
tagállamaival is egyeztetni kell az EU Bizottságon keresztül. Ez azt jelenti, hogy a
kibocsátási kérelem elbírálása kb. 240
napra növekedhet.
Ha a kibocsátási kísérlet az elsô év
után sikerrel jár (melyet a hatóságok több
alkalommal ellenôriznek), akkor lehet az
adott génkonstrukcióval rendelkezô fajtát/hibridet állami elismerés céljából az
Országos Mezôgazdasági Minôsítô Intézethez bejelenteni. Ehhez azonban a Géntechnológiai Bizottság véleményét ismételten ki kell kérnie a hatóságnak.

Állami elismerési eljárás
A növényfajták állami elismerésérôl szóló
törvény, illetve végrehajtási rendeletei
alapján a fajtát az OMMI részére kell bejelenteni azzal a megjelöléssel, hogy GM
fajtáról/hibridrôl van szó. Az intézet a GM
fajtákat a hagyományos fajtáktól elkülönítve vizsgálja a megfelelô izoláció biztosítása érdekében. A fajtavizsgálat megfelel a hagyományos fajtáknál alkalmazott
eljárásnak (DUS és gazdasági értékvizsgálat). Túl ezen a genetikai módosítással
megváltoztatott tulajdonság, vagy tulajdonságok (gyomirtószer tûrôképesség;
rovar, illetve kártevô rezisztencia; módosított beltartalom; stb.) meglétét a hatóságok ellenôrzik. Ebben a vizsgálat lefolytatására közremûködik a növényvédelmi
szolgálat, vagy más hatóság az OMMI felkérésére.
Az új fajta/hibrid állami elismerése azonban
a GM fajtáknál nem jelent automatikus forgalmazási engedélyt!

Forgalomba hozatali
engedélyeztetési eljárás
Az állami elismerésrôl szóló határozattal
lehet kérni a forgalmazási engedélyt az
adott GM fajtára/hibrid termésére, a területileg illetékes Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-ellenôrzési Állomásnál. A hatóságok az eljárás során, az új élelmiszerekrôl és takarmányokról szóló, áprilisban
hatályba lépett EU rendelet (amely nem
igényel nemzeti szabályozást!) szerint járnak el. Alapvetôen azt vizsgálják kockázatelemzéssel, – szükség szerint laboratóriumi vizsgálatokkal –, hogy a GM fajta
termése, beltartalmát tekintve, „lényegileg azonos-e” a hagyományos fajták termésével. Ha nincs eltérés – és a jelenleg
ismert GM fajták esetében a beltartalom
azonos a hagyományos fajtákkal – nem
lehet akadálya a forgalomba hozatali engedély megadásának.
Ugyanakkor – gyakori az EU-ban –,
hogy az engedély csak a GM fajta termésének importjára, élelmiszerként vagy takarmányként történô felhasználására terjed ki, (pl. a rovarrezisztens Alpha Bt. kukorica; a Roundup Ready szójabab; a
GT73 gyomirtószer tûrô tavaszi repce;
➤
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stb.), de a fajta/hibrid nem kap termesztési jogosultságot! Erre ugyan nincs jogszabály az EU-ban, de létezik egy ún. „de
facto moratorium” elsôsorban a GM fajták
termesztésére, amely nem teszi lehetôvé
ezen fajták termesztését, de engedélyezi
azok termésének forgalomba hozatalát.
Amennyiben az EU-ban még nem
vizsgált/engedélyezett genetikai módosításról van szó, az engedélyeztetés elhúzódhat, mivel az EU Bizottság az Európai
Tudományos Bizottság, valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal tudományos állásfoglalását is kikéri. Ennek
során hatástanulmány elvégzésére is sor
kerülhet, amely tovább növelheti az engedélyezési eljárás idôtartamát.
Az elmondottak szerint tehát minimum 5–6
évet is kitesz egy GM fajta bevezetésének idôtartama. Ennyi idô alatt egy új fajta is elveszítheti versenyképességét a késôbb nemesített
fajtákhoz képest, ezért csak olyan GM fajta lehet versenyképes, amely gazdasági értékei
mellett valamilyen különleges tulajdonsággal
is rendelkezik (pl. kukoricabogár elleni rezisztencia; gyomirtószer tolerancia; stb.). A probléma alapvetôen az, hogy a fogyasztót nem érdekli, hogy a jelenleg termesztett GM fajták a
mezôgazdasági termelôk számára elônyösek,
mivel ô, a fogyasztó, nem lát ebben elônyt. Ha

olyan fajták termése kerül majd forgalomba,
amely a fogyasztónak közvetlenül hasznos (pl.
megváltoztatott beltartalmú termékek), akkor
feltehetôen változik a GM fajták megítélése,
mint ahogy a közvélemény jelenleg sem tiltakozik a genetikai módosítást tartalmazó
gyógyszerek ellen.

A GM fajták vetômagjáról
A hatályos szabályozás szerint csak állami
elismerésben részesült, forgalomba hozatalra engedélyezett fajta/hibrid vetômagja használható fel, forgalmazható, importálható Magyarországon. A vetômag importôröknek nyilatkozni kell, hogy az országba behozott vetômag genetikailag
módosított-e. Az OMMI a leginkább érintett fajok (kukorica, repce) import vetômag tételeit ellenôrzi, hogy azok valóban
genetikai módosítástól mentesek. Jelenleg
nincs megegyezés az EU-ban arra vonatkozóan,
hogy a vetômagokban hány százalék lehet a genetikai szennyezettség mértéke. Ez pedig azt jelenti,
hogy 0,0 % a tûréshatár! (Csak Ausztria és
Írország hozott rendelkezést 0,1 % tûréshatár engedélyezésére, amely érték a genetikai szennyezettség kimutatásának határa a jelenlegi technikai szint mellett).

Több tervezet készült az EU-ban a vetômagvak genetikai szennyezettségének
tûréshatárára (a legutóbbi pl. repcénél
0,3 %-ot, kukoricánál 0,5 %-ot, míg szója
esetében 0,7 %-ot engedélyezne). Nem
történt azonban megállapodás a tagállamok és a különbözô szakbizottságok között, ezért maradt a mostani tarthatatlan
0,0 %. Ha az EU ezen változtat, a hazai
szabályozást is annak megfelelôen kell
módosítani.
A géntechnológiai bírságról szóló
Kormány rendelet már 2003-ban hatályba
lépett, ezért a szabályokat megsértô cégeket/magánszemélyeket súlyos bírsággal
lehet sújtani, amellett, hogy az egyéb felmerülô költségek (piacról való kivonás,
megsemmisítés, stb.) is ôket terhelik.
Összefoglalva megállapítható, hogy nem
egyszerû egy GM fajtának az elismertetése.
Ráadásul igen költséges eljárásról van szó. A
csatlakozással, illetve az azt követô elsô években
Magyarország nem tud eltérni az EU-ban meghatározó véleménnyel rendelkezô tagállamok (elsôsorban Franciaország, Németország) e területen képviselt állásfoglalásától.
Melléklet: jogszabálygyûjtemény
Oravecz Sándor
szaktanácsadó
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

Jogszabálygyûjtemény
Géntechnológiai jogszabályok
Hatályos jogszabályok
➢ A géntechnológiai tevékenységrôl
szóló, a 2002. évi LXVII. törvénnyel módosított 1998. évi XXVII. törvény
➢ 148/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet a géntechnológiai bírság megállapításáról
➢ 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a
géntechnológiai tevékenységre vonatkozó
nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérôl, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról
➢ 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-EszCsM-KvVm együttes rendelet a géntechnológiai módosításnak tekintendô, valamint annak nem minôsülô eljárásokról és
a géntechnológiai tevékenység ellenôrzésére jogosult hatóságokról
➢ 128/2003. (XII. 19.) FVM rendelet a
Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô
Bizottság szervezetérôl és mûködésérôl
➢ 1/1999. (I. 14.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységrôl szóló 1998.
évi XXVII. törvénynek a mezôgazdaság és
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Szakmai elôkészítés alatt áll
➢ Kormányrendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezési és bejelentési eljárási rendjérôl, valamint az
az élelmiszeripar területén történô végre- EU Bizottságával való kapcsolattartásról
hajtásáról,
➢ 44/1999. (IV. 30.) FVM rendelet a
Növényfajtákra, vetômagvakra
géntechnológiai tevékenység engedélyevonatkozó jogszabályok
zéséért fizetendô igazgatási szolgáltatási
díjakról.
➢ A növényfajták állami elismeréséTárcaegyeztetés elôtt áll
rôl, valamint a szaporítóanyagok elôállí➢ Kormány határozat-tervezet a gén- tásáról és forgalmazásáról szóló 2003. évi
technológiai engedélyezési feladatok el- LII. törvény,
végzéséhez szükséges létszám, illetve
➢ valamint a tv. végrehajtására elôkéköltségvetési források átcsoportosításá- szítés alatt álló …../2004. (…….) FVM
ról
rendelet.
Engedélyezéssel kapcsolatos, az FVM és a
GKM közti feladat átcsoportosításról szóló
kormánydöntés után kiadható (tárcaegyeztetésen már átesett) jogszabályok
➢ A géntechnológiai tevékenységrôl
szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a mezôgazdaság és az ipar területén történô végrehajtásról szóló FVM-GKM együttes rendelet-tervezet
➢ A géptechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendô igazgatási szolgáltatási díjakról szóló FVM rendelet-tervezet

A forgalmazási engedély kiadása az
1995. évi XC. törvény az új élelmiszerekrôl, valamint annak végrehajtási rendelete az 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes
rendelet. Ez tartalmazza az 1,0 % tûréshatárt a végtermékben.
Az Európai Parlament és Tanács
1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelete,
amely áprilisban lép hatályba 0,9 %-ra
módosítja az új élelmiszerekben, élelmiszer és takarmány-összetevôkben jelölendô genetikai módosítást.

A Vetômag Szövetség és Terméktanács
honlapjának részletes ismertetôje
Mint ahogy már az elôzô
számban is beszámoltunk róla
a Terméktanács honlapja
megújult formában és
tartalommal mûködik, áll
tagjaink, és a vetômaghelyzet
iránt érdeklôdôk számára.
Napjaink információs
kavalkádjában szinte
lehetetlen minden hírt
megemészteni, feldolgozni,
kiválogatni belôle az értékeset,
a felhasználó számára
hasznosat.
Honlapunk a probléma teljes
megoldását nyilván nem tudja
felvállalni. De egyfajta szakmai
szûrôként hiteles, pontos,
naprakész tudnivalókat közöl
a szakmát érintô eseményekrôl.

A honlap felépítése
A honlap szerkezetileg alapvetôen két
részre bontható: az állandó vagy csak részben változó tartalmú statikus és a hírfolyamszerûen folyamatosan frissülô oldalakra.

Terméktanács mûködési rendjére, szervezôdésére, a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályozások.
Az „etikai kódex” célja meghatározni és
betartatni az etikus piaci magatartás normáit. Egyben a piac valamennyi szereplôje számára garanciát kíván jelenteni, hogy
a Vetômag Szövetség és Terméktanács
tagjai üzleti tevékenységük során kellô
hozzáértéssel és lelkiismeretesen járnak
el.
Honlapunk csoportosítva tartalmazza
a terméktanács összes tisztségviselôjének adatait, elérhetôségét. Így a rendszerezett listák alapján, tagjaink, az esetleges felmerülô problémáikkal közvetlenül
fordulhatnak a megfelelô személyhez.
Újdonságként került fel honlapunkra
a több szempont alapján kereshetô „tagnévsor”. Ebben a rovatban azokra a cégekre illetve magánszemélyekre lehet rákeresni, akik hozzájárultak honlapon történô adataik közléséhez. A név szerinti keresés mellett lehetôség van böngészni
szekciók, növényfajok illetve terméklépcsôk szerint is az adatbázisban.
Szakmai hírek
Különösen felhívnám a figyelmet ennek
az oldalnak a rendszeres olvasására.
Olyan híreket találnak itt, melyek közlésére természetükbôl adódóan az Internet
a legmegfelelôbb. Közre adhatók a gyorsan elévülô, illetve terjedelmüknél fogva
levél vagy újság formájában nehezen közölhetô hírek is. Használatával lehetôség
nyílik képek, grafikonok, táblázatok beszúrására, melyek az adott cikket színesebbé és érthetôbbé teszi. Az oldalra heti vagy még sûrûbb rendszerességgel ke-

Statikus oldalak
A statikus oldalak tartalmazzák a Terméktanácsra
vonatkozó alapinformációkat. A „hogyan lehet tag rovatban” találhatják az újonnan belépni szándékozók
a belépéshez szükséges letölthetô okmányokat, a
belépés módját, a fizetendô tagdíj mértékét.
Az „alapszabály” rovatban mind letölthetô,
mind olvasható formátumban megtalálható a

rülnek fel híradások több különbözô kategóriában:
1. E helyen adunk hírt a Terméktanács
munkájáról, eseményeirôl, kitesszük az
esedékes meghívókat a terméktanácsi
és egyéb kapcsolódó rendezvényekre.
Fontosabb információinkat természetesen nyomtatott formában is eljuttatjuk tagjainkhoz, azonban az Interneten
keresztül mindez gyorsabban, illetve
bôvebb formában adható közre.
2. A világhálón folyamatos hírfigyelést
végzünk, a tagság számára érdekes híreket teljes egészében, vagy kivonatolva a webes forrás megjelölésével közöljük. A publikációk fôként magyar
nyelven íródtak, de találhatók köztük
idegen nyelvûek is. Az utóbbi esetben
is megpróbáljuk olyan formába önteni
azt, hogy az idegen nyelvvel kevésbé
boldogulók számára is használható,
legyen.
3. Szintén a honlap nyújtja a legmegfelelôbb eszközt azoknak az információknak a közlésére (pl: pályázati felhívásokat, speciális támogatási lehetôségek,
stb.), melyek csak a tagság szûkebb körét érinthetik.
Fórum
A rovat lehetôséget nyújt szélesebb körben a tapasztalat cserére. Ha a tagok úgy
gondolják, hogy olyan hír birtokába jutottak, amely többeket is érinthet, e-fórumon ezeket megoszthatják az érdeklôdôkkel. Szintén itt várjuk felvetéseiket, esetleg kritikájukat a Terméktanács munkájával kapcsolatban.

Hamarosan mûködô
rovataink:

A Vetômag Terméktanács honlapja

Vetômagbörze
A Vetômag Szövetség és
Terméktanács honlapjának
korszerûsítése új lehetôségeket nyithat meg a vetômag-forgalmazás, kínálat területén. A honlapon külön
fejezet nyílik a „vetômag
börze” számára, ahol az erre
igény tartó terméktanácsi
tagok egy-egy részükre biz➤
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tosított területen, jelszón keresztül beléphetnek, és folyamatosan elhelyezhetik
ajánlataikat. Az egyéves regisztrációs díj
befizetés korlátlan használatot tesz lehetôvé, tételnagyságtól függetlenül.
Az így megjelenô hírekre bárki érdeklôdô, – akár Magyarországon, akár külföldön – rákattinthat, és folyamatos információval rendelkezhet a beszerezhetôségrôl, illetve annak helyérôl. Nagy fajoknál, (mint pl. a hibridkukorica) e kínálati
rendszer lehetôségére kevésbé van szükség, hiszen a felhasználók általában el
tudják érni az általuk kívánt forgalmazó
cég térségi képviselôjét. Kisebb növényfajok esetében, – legyen az akár szántóföldi, akár kertészeti –, az igény sem állandó, és így az adott vetômag faj, fajta,
stb. felkutatása már jóval nehezebb feladat. Ebben tehát ajánlataink komoly segítséget jelenthetnek.
Aki még nem tette meg jelentkezését,
folyamatosan leadhatja, melynek módját, illetve a hozzátartozó adatlapokat
szintén a honlapon célszerû megnézni,
letölteni.
Jogszabály ismertetô
Az EU csatlakozással nehezebb lesz követni azokat a jogszabályi változásokat,
melyek a szakmát érintik. A Vetômag Szövetség és Terméktanács, egy elnyert pályázat révén, várhatóan májusban megjelentet és a tagok számára eljuttat egy jogszabály gyûjteményt tartalmazó CDROM-ot. A CD tartalmazza a május elsejével hatályba lépô „Vetômag Törvényt”
és a vonatkozó rendeleteket, kiegészítve a
kapcsolódó vizsgálati módszerek, határértékek ismertetésével. (A jogszabályok
„emésztését” megkönnyítendô felkértük
azok készítôit (FVM, OMMI részérôl), hogy
értelmezzék és hívják föl a figyelmet a
fontos pontokra.)
A CD használata nem igényel komoly
informatikai hátteret. Minden CD olvasóval és Windows operációs rendszerrel ellátott számítógépen futtatható egyéb segédprogram használata nélkül. A jogszabályok folyamatosan változnak, módosulnak. A CD-t használók a változásokat a
honlapon keresztül nyomon követhetik és
le tudják tölteni.
Az EU direktívák átvételére meghatározott idô áll rendelkezésére a hazai jogalkotásnak. A terméktanács a frissen
megjelent direktívákat a honlapon eredeti, illetve nyers formában közli. Így is segítséget próbál nyújtani a változásokra
való minél elôbbi felkészüléshez.
Mottónk a honlap használatával kapcsolatban továbbra is a következô: „Plusz
információhoz juthat, és idôt takaríthat
meg, ha levélírás, telefonálás, faxolás
elôtt/helyett körülnéz oldalunkon!”
R. Sz.
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A dán mezôgazdaság példája
követhetô lehet számunkra is
A Dán Királyi Nagykövetség és a Pásztói Polgármesteri Hivatal jóvoltából
„Dán Mezôgazdasági Üzleti Nap” megrendezésére került sor Pásztón. A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa
a dán mezôgazdaság fejlôdését, szerkezetét, EU-ban szerzett tapasztalatait. Az általános információk mellett
a meghívott dán mezôgazdasági termékeket képviselô cégek elôadói
konkrét üzleti ajánlatokat, együttmûködési lehetôségeket mutattak be.
A rendezvény megnyitójában Sisák
Imre polgármester üdvözölte a résztvevôket. Nógrád megye mezôgazdasága
gondokkal küzd, ezért minden lehetôséget meg kell ragadni, mely esélyt adhat a kitörésre. Emiatt különösen örül
annak, hogy városa adhat helyet e rendezvénynek.
A dán-magyar kereskedelmi kapcsolatokról, a dán mezôgazdaságról, az
ott elért eredményekrôl, és azokról a folyamatokról, melyek az Európai Uniós
tagság kapcsán az elmúlt években zajlottak le a dán mezôgazdaságban, Jónap
Gábor a nagykövetség kereskedelmi fôtanácsadója számolt be. Az elmondottak úgy érzem érdemesek arra, hogy a
hazai gazdálkodók is megismerjék és a
megfelelô következtetéseket levonják.
Harminc éve 140.000 gazdaság
mûködött Dániában, mintegy 21 hektár átlagos területnagysággal. A piaci
verseny az erôteljes koncentráció irányába hatott, amely azt eredményezte,
hogy csak az életképes korszerû gazdaságok tudtak talpon maradni. A folyamat oda vezetett, hogy mára a gazdaságok száma 48.000-re csökkent 55
hektár átlagos területnagysággal. A
mûvelt területek döntô része, továbbra is a tulajdonosok kezében maradt
csak elenyészô a bérmunkában mûvelt
földek hányada. A tejüzemek száma 30
év alatt 1350-rôl 46-ra a vágóhidak
száma 77-rôl 2-re csökkent, amelybôl
a termelést 95 százalékban végzô
üzem az állattenyésztôk tulajdonában
van. A kezdetben pár hektáron mûködô családi farmok egy része multinacionális céggé nôtte ki magát az évek
során. Emellett az átlagos üzemnagyság kicsi, melyek szûkebb területekre
specializálódtak, de a világ élvonalába
tartozó terméket állítanak elô. A mun-

kaerô jól képzett, többnyire felsôfokú
végzettséggel rendelkezô, nyelveket
beszélô gazdák alkotják, akik folyamatos továbbképzéseken vesznek részt.
A gazdaságok koncentrációjával
párhuzamosan, a termelékenység is
rohamosan növekedett. Az 5 millió lakosú Dániában mindössze 180.000
ember él mezôgazdaságból, azonban a
megtermelt élelmiszer mennyiség 15
millió ember ellátására elegendô. Ez
természetesen csak a legkorszerûbb
technika, nagy fokú gépesítettség, számítógéppel vezérelt üzemek használatával volt elérhetô. A jövedelmezôség
ennek következtében, – fôleg az elmúlt
10 évben – jelentôsen, mintegy 24
százalékkal nôtt, melynek értékét különösen növeli, hogy közben az élelmiszerek ára 8 százalékkal csökkent.
Mindez a fejlôdés egy tudatos környezetpolitika, környezetkímélô technikát alkalmazva ment végbe. A környezetvédelem sokszor a gazdasági érdekeknél is fontosabb szempont Dániában.
A dán-magyar külkereskedelem
volumenében nem túl jelentôs, inkább egyes speciális területekre (orvosi mûszerek) korlátozódik, mind a dán,
mind a magyar részrôl 0,3 százalékot
tesz ki. Elôre láthatóan ez azonban
többszörösére növekedhet az elkövetkezendô években.
Az elôadás-sorozat a rendezvényen megjelent tíz dán cég képviselôinek bemutatkozásával fejezôdött be. A
résztvevôk együttmûködési ajánlataikkal igyekeztek partnereket találni, segítséget nyújtani a térségben az agráriumból élôknek.
Egyebek között terítéken szerepelt
a baromfi- és sertéságazati technológiák, a takarmányozás, a sertéstartás,
a talajmûvelés, a gabona kezelése, tárolása, vetômagtisztítás, -csávázás,
növényvédelmi kérdések, üzem-klimatizálás, számítógépes szabályzás, és a
trágya kezelése.
A Dán Nagykövetség felajánlotta,
hogy azoknak a gazdálkodóknak, akik
dán terméket vásárolnak és ehhez valamilyen EU-os támogatást kívánnak
igénybe venni, a pályázatíráshoz segítséget tud nyújtani.
-ruthner-

PÁLYÁZAT
a TIG Kht. vetômag tartalékolására
1. A Pályáztató neve, címe:
Tartalékgazdálkodási Közhasznú
Társaság (TIG Kht.)
1053 Budapest, Vámház krt. 2.
2. A pályázat tárgya:
Államilag minôsített, piaci értékítélet
alapján keresett és a következôkben részletezett növényfajok 2004. évi termésû vetômagvai, azaz:
ôszi, tavaszi kalászos, hibrid kukorica, napraforgó, étkezési-, takarmány-, és zöldborsó, száraz- és zöldbab, szója, vöröshere, paprika, vöröshagyma, valamint fû vetômagok.
A Bíráló Bizottság jogosult az elôzôekben nem részletezetteken túl, további fajok tételes kedvezô elbírálására is. De
korábbi évi termésû vetômag felajánlást a
Bíráló Bizottság elutasíthatja.
Kérjük a Pályázót, hogy pályázatát (szükség esetén felnagyítva) a mellékelt adatlap
kitöltésével tegye meg.
Az adatlapon szereplô adatok, nyilatkozatok hiánya esetén a Bíráló Bizottság
nevében a TIG Kht. a Pályázót írásban
hiánypótlásra kéri fel, a hiánypótlási felkéréstôl számított 5 munkanapon belüli
visszajelzéssel. Ez idôpontig a pályázat
végleges elbírálásra nem kerül. A fenti
határidôig be nem nyújtott hiánypótlás
esetén a Bíráló Bizottság a pályázatot
semmisnek tekinti.
3. A pályázat beérkezésének határideje: 2004. május 31.
4. Szakmai igazolás melléklet szerint.
5. Pályázatok elbírálása:
A 3. pontban megjelölt határidôre a
Pályáztató címére –személyesen történô
leadás esetén I. emelet 34. szoba, ügyfélfogadás hétfô-csütörtök 8.00–15.00-ig –,
zárt borítékban beérkezett ajánlatokat a
Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Vetômag Terméktanács illetékeseibôl alakult Bíráló Bizottság 2004. június 15-ig elbírálja. A zárt borítékra kérjük ráírni „TIG Kht. 2004. évi vetômagpályázat”. A bírálat eredményérôl a
TIG KHT. a Pályázókat legkésôbb 2004. június 30-ig levélben értesíti és az érintett
tételekre elôzetes egyeztetések alapján
adásvételi szerzôdéstervezetet küld. A TIG
Kht. postai úton történô benyújtással
kapcsolatban felmerülô késésekbôl, vagy
elvesztésbôl adódó semmilyen felelôsséget nem vállal.

6. A teljesítés határideje:
Az OMMI vetômag-minôsítô bizonyítványok átadásával folyamatosan 2005. január 15-ig bezárólag.
A betároláskor a Pályázó kizárólagos
tulajdonát képezô vetômagnak 90 naptári
napnál nem régebbi érvényes OMMI bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
7. A teljesítés, tárolás helye:
TIG Kht. telephelye, és/vagy a Pályázó
saját tulajdonú 24 órás ôrzés-védelemmel ellátott telephelye – a készletérték
minimum 50%-a TIG Kht. telephelye és a
fennmaradó érték a pályázó saját tulajdonú telephelye –, amennyiben a telephely
egyedi elbírálás alapján a TIG Kht. tárolásbiztonsági feltételeinek megfelel. A
Pályázó telephelyén a TIG Kht. tulajdonú
készlet tárolása esetén érvényes raktárbiztosítás és a betárolandó készletértékét
meghaladó készletbiztosítás szükséges.
8. TIG Kht. pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:
A pályázaton kedvezôen elbírált tételekre vonatkozóan a Pályázóval a TIG Kht.
adásvételi és a Pályázó telephelyén történô mûvi tárolás esetén tárolási szerzôdést
köt. Az adásvételi szerzôdéshez a Pályázó a
tárolási, teljesítési biztosítékként a készlet
betárolását megelôzôen csatolja a szerzôdés értékének 150 %-val egyezô saját, nem
forgatható fedezeti váltót. A szerzôdésben
meghatározott teljesítési helyre a Pályázó
által betárolt és a TIG Kht. által készletre

vett árukészlet áfával növelt ellenértékét, a
számla TIG Kht. általi kézhezvételét követôen 10 banki napon belül átutalja a szerzôdés szerinti feltételek teljesülése esetén.
9. Egyéb információk:
Az elfogadott pályázatok alapján
megkötött adásvételi szerzôdés alapján a
TIG Kht. tulajdonába került vetômagvakat
a Pályázó visszavásárlásos konstrukcióval
2006. január 31-ig a betároláskori vetômagérték+felár+áfa értékben köteles
visszavásárolni. Felárszámítás a betárolást követôen a szállítói számla ellenértékének TIG Kht. általi átutalástól kezdôdik.
A felár a jegybanki alapkamat+2% értéke,
amellyel a betároláskori nettó számlázási
egységár a tárolási idôtartam alatt érvényes jegybanki alapkamat értékével növekszik (bruttó kitárolási ár = nettó betárolási ár + jegybanki alapkamat+2% +
áfa). TIG Kht. telephelyi tárolás esetén a
TIG Kht. 250,-Ft/t+áfa be-kitárolási költséget számít fel.
10. További információk:
TIG Kht. Mezôgazdasági osztály,
Lelkes Zoltán
Telefon: 1/318-29-99/209.
Telefax: 1/266-48-20.
Dr. Nagy István
kereskedelmi és logisztikai
vezérigazgató-helyettes
Adatlap minta a 22. oldalon
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PÁLYÁZATI ADATLAP A TIG KHT. 2004. ÉVI VETÔMAGTARTALÉKOLÁSI PÁLYÁZATÁRA
Sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pályázó:
Neve:
Székhelyének címe:
Telefon, faxszáma:
Levelezési címe:
Telefon, faxszáma:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Pénzintézet neve, bankszámlaszáma:
Felelôs vezetô neve:
Tárolásra felajánlott telephely:
Pontos címe:
Telefon, faxszáma:
Felelôs vezetô neve:
Telefon, faxszáma:
Tervezett növényfaj/fajta
megnevezése

Tervezett mennyiség
to

Ajánlati egységár*
Ft/to+áfa

Ajánlati összérték
ezer Ft-ban áfa nélkül

Pályázati összérték:
* AJÁNLATI EGYSÉGÁR (megközelítôleg a nagykereskedelmi zsákos ár 50-60 %-án számolva)
16. A Pályázó pályázatának benyújtásával nyilatkozik, hogy a:
16.1.
TIG Kht. készletre vonatkozó biztosítási engedményezô nyilatkozat kiállítását vállalom,
amennyiben a TIG készlet a pályázó tulajdonában lévô telephelyen kerül betárolásra (pályázat 7.pontja szerint);
16.2.
Az adatlap 10. pontjában megjelölt telephely a pályázó saját tulajdonában van;
16.3.
Vállalom saját nem forgatható váltó kiállítását (a pályázati kiírás 8.pontja szerint).
16.4.
Az ajánlattételkor (és a teljesítések idején) tagja vagyok a Vetômag Szövetség és Terméktanácsnak;
17. A Pályázó pályázatának benyújtásával büntetôjogi felelôssége tudatában nyilatkozik:
17.1.
Csôd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem állok;
17.2.
Adó,- Vám-, nyugdíj,- Társadalombiztosítási járulékhátrányom nincs;
17.3.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyôrség,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság, illetve azok területi szervei,
továbbá a Magyar Államkicstár az általam közölt adataimat felhasználják.
Alulírott pályázó kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek.
Dátum , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
Pályázó cégszerû aláírása
Pályázó további megjegyzései:
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Vetômag Szövetség és Terméktanács kilépett tagjai 2004. január – március
Cég neve

Ir. sz.

Város

Utca

Tanúsítvány kilépés
száma
dátuma
929
2004.03.08.
1063
2004.01.01.
555
2004.03.08.

Agrocsongrád Rt.
Agromarketing Kft.
Agroprodex Bt.
Állattenyésztô és Földbérlô
Szövetkezet
Bándy Bertalan
Deák István
Dombi Kálmán
Eurotrust Consult Kft.
Gabona Rt.
Herbária Rt.
Hewofarm Kft.
Hochné Kiss Piroska
Hungarodrog Kft.
Karcagi K + F Bt.
Keve-Táp Kft.
Király Imre
Körösladányi Barátság Mg.
Szövetkezet
Mariton Kft.
Mg. Szolg. és Ker. Szöv.
Monori Mezômag Kft.
dr. Murányi István
Nusser Pál
Nyárlôrinci AGRO Kft.
Paár László
Poroszló-Újlôrincfalva Mg.
Szövetkezet
Regio Partner Kft.
Rinkács Andrea
Tárkányi Mg. Kft.
Tiszakécskei Kertészeti Kft.
Tóth Mácsai Árpád
Tömördi Mg. Kft.
Varró-Mag Bt.
Zala-Cereália Kft.

6640 Csongrád
5000 Szolnok
5435 Martfû

Tanya 248.
Jázmin u. 4.
Babits u. 7.

3013
4014
5475
9022
2120
1124
1134
7913
4130
1024
5300
5420
5400

Ecséd
Debrecen
Csépa
Gyôr
Dunakeszi
Budapest
Budapest
Szentdénes
Derecske
Budapest
Karcag
Túrkeve
Mezôtúr

Széltanya 766/2.
Pallag 23.
Somogyi B.u. 22.
Árpád u. 79.
Verseny u. 8-10.
Apor V. tér 25-26.
Dózsa Gy. út 144.
075/14
Móriczföld Kertészet 0290/6
Lövôház u. 23.
Kossuth tér 11-13.
Kabai u. 2.
Szabadság tré 28.

646
569
964
896
675
178
211
1218
1040
224
1010
806
691

2004.02.09.
2004.03.22.
2004.03.24.
2004.02.12.
2004.01.01.
2004.03.22.
2004.03.31.
2004.01.27.
2004.01.01.
2004.03.31.
2004.01.01.
2004.03.31.
2004.01.01.

5516
1117
4495
5540
3356
9200
6032
9200

Körösladány
Budapest
Döge
Szarvas
Kompolt
Mosonmagyaróvár
Nyárlôrinc
Mosonmagyaróvár

Kossuth u. 17.
Orlay u. 1.
Szôlôskert u. 58.
Kossuth u. 20.
Fleischmann u. 11/a.
Szent István u. 147.
II. ker. 37.
Mosonvár 19/a.

1253
287
301
792
836
1201
709
1202

2004.03.09.
2004.03.01.
2004.03.22.
2004.01.29.
2004.03.08.
2004.03.16.
2004.03.16.
2004.03.16.

3388
3527
4531
9024
6060
5055
2911
3348
8790

Poroszló
Miskolc
Nyírpazony
Gyôr
Tiszakécske
Jászladány
Mocsa
Szilvásvárad
Zalaszentgrót

Fô út 4.
Éder Gy. u 10.
Hunyadi u. 16.
Szigethy A. u. 28.
Kôrösi út 101.
Kossuth L. u. 124.
Felszabadulás u. 37.
Kossuth u. 34.
Nyár u. 1.

647
784
1224
774
870
751
872
1060
1175

2004.03.31.
2004.01.01.
2004.03.24.
2004.01.01.
2004.02.09.
2004.03.09.
2004.01.29.
2004.03.31.
2004.01.27.
23

Vetômag Szövetség és Terméktanács új tagjai 2004. január – március
Név
Bernáth János
Égetõ István
Eichinger József
Geredy Péter
Gyarmati Ferenc
dr. Józsa Árpád
dr. Murányi Istvánné
Rab Attila
Rozsi József
Takács Gábor
Tánczos Ferenc
Visnyei János
Zakar Pál
Deme György
Bobek József
dr. Kókainé
Turza Krisztina
Jéri Ferenc
Csontos Károly
Palotás Sándor
Furulyás János
Farkas László
Horváth Ferenc
Berkes Mihály
Pap Mátyás
Tóth László
Gránicz András
Stráhl István
dr. Kovács Gyula
Kruppi Tibor
Szilágyi István
Besenyei András
Bozó László

Cégnév
magánszemély
magánszemély
magánszemély
magánszemély
magánszemély
magánszemély
családi gazdálkodó
magánszemély
magánszemély
magánszemély
magánszemély
magánszemély
magánszemély
Agrogalgaker Kft.
Bobek & Bobek Kft.

Ir. sz.
6760
6800
8130
6035
8133
5300
3356
4622
6346
9223
5137
2765
9024
2193
8732

Város
Kistelek
Hódmezôvásárhely
Enying
Ballószög
Mezôszentgyörgy
Karcag
Kompolt
Komoró
Sükösd
Bezenye
Jászkisér
Tápiószôlôs
Gyôr
Galgahévíz
Sávoly

Utca
Rózsa u. 2.
Damjanich u. 22.
Táncsics M. u. 13.
Erkel F. u. 1.
Kossuth út 3/a.
Rákóczi u. 6.
Fleischmann u. 11/a.
Petôfi út 47.
Mártírok út 53.
Jókai u. 16.
Kossuth u. 4.
Bicskei u. 25.
Szigethy A. u. 28.
Fô út 178.
Rákóczi u. 16.

Chris Kft.
Csanyi-Agrár Kft.
Csontos-Család Gazdasága
Déli-Farm Kft.
FMK-ZOO Kft.
Forma-TR Kft.
Gabona Kft.
GEA Kft.
Hava Kft.
Kókai Mag Kft.
Kun-Farm Kft.
M-Agro Gazdabolt
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.
Socodis Chemical Kft.
Szilágyi-Farm Kft.
Teremtô Kft.
Újpetrei Gazdák Szövetkezete

2254
6647
6455
6791
2115
1201
1124
7400
7100
2243
2340
6521
2040
2151
2760
3356
7766

Szentmártonkáta
Csanytelek
Katymár
Szeged
Vácszentlászló
Budapest
Budapest
Kaposvár
Szekszárd
Kóka
Kiskunlacháza
Vaskút
Budaörs
Fót
Nagykáta
Kompolt
Újpetre

Ferenc tanya Újsor 11-12.
Móricz Zs. u. 2.
József A. u. 45.
Kettôshatári út 6.
Fô u. 13.
Kurucz u. 26.
Apor V. tér 25-26.
Hegyalja u. 47.
Páskum u. 2.
Kossuth L. u. 9.
Székely tanya
Alkotmány u. 10.
Távíró köz 4.
Szt Benedek u. 26.
István király út 95.
Kápolnai u. 5.
Jókai tér 9.

A MAGYAR
MEZÔGAZDASÁG
MELLÉKLETE
2004. MÁJUS

KIADJA A MAGYAR
MEZÔGAZDASÁG KFT.

NYOMÁS:

1146 Bp., Mirtusz u. 2.

Veszprémi Nyomda

FELELÔS KIADÓ:
Hájos László

Felelôs vezetô: Fekete István

