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,,A megfelelô minôségû vetômag és sza po rí-

tó anyag elôállításához és felhasználásához, 

valamint a korszerû fajtahasználathoz nem-

zet gazdasági érdek fûzôdik.” Ezzel a mon-

dat tal kezdôdik az a törvénytervezet, amely 

ebben az évben kerül a parlament elé, és 

várhatóan az EU-csatlakozáskor lép életbe. 

De ezzel a gondolattal kezdôdnek a vetômag 

és szaporítóanyag forgalmazását szabályozó 

EU-direktívák is.

Az azonosság nem véletlen, hiszen a 

ve tô mag és sza po rí tóanyag termesztése és 

hasz ná la ta va lamennyi fejlett agrárállamban 

jo gi lag szabályozott terület. Már korán fel is-

mer ték, hogy ezek az úgynevezett bio ló giai 

ala pok a biztosítékai a sikeres nö vény ter-

mesz tés nek és a biztonságos élelmiszerellá-

tás nak.

A Kárpát-medencét természeti viszonyai 

kiválóan alkalmassá teszik több mezôgazda-

sá gi és kertészeti faj vetômagjának és sza po-

rí tó anya gá nak termesztésére. Ennek meg fe-

le lô en hazánk világviszonylatban is jelentôs 

sze re pet ját szik ebben az ágazatban: az 

OECD sta tisz ti kája szerint 1999–2000-

ben Magyarország ezen a piacon a világ 

szántóföldi termesztésének 15 százalékát 

adta, s e te kin tet ben a má so dik helyen állt 

az Egyesült Ál la mok mö gött. Fi gyel met 

érdemlô adat az is, hogy 2000–2001-ben az 

Európai Unió or szá gai ba szál lí tott vetômag 

hét százaléka szár ma zott or szá gunk ból.

A célszerû vetômagtermesztés és fel-

hasz ná lás sza bá lyo zá sa kontinensünkön 

im már egy év szá za dos múltra tekint vissza. 

A ma gyar jogszabályok az európaiakkal egy-

ide jû leg, gyakran azt megelôzve fejlôdtek. 

Ezért az EU-csatlakozással szükségessé 

vált jog har mo ni zá ció ezen a területen szá-

munk ra nem okoz különösebb gondokat. 

A jog sza bá lyok nak az unió elôírásaihoz való 

hoz zá iga zí tá sa már esztendôk óta folyik, és 

ered mé nye ként egyes területeken a hazai 

rendelkezések nemcsak idôben összhangba 

kerültek az uniós szabályozással, de meg is 

elôzték azt.

A szakemberek szerint az eredményesen 

gaz dál ko dó, kellô szaktudással rendelkezô 

ve tô mag- és szaporítóanyag-termesztôk 

esélyei a csatlakozás után sem csökkennek. 

A szigorúbb szakmai feltételrendszer növeli 

és egységesebbé teszi majd az ágazat te vé-

keny sé gé nek színvonalát, és a minôségi kí ná-

la ti piac irányában hat. Ez pedig kedve zô 

hír le het a vetômagok és szaporítóanyagok 

né pes vásárlói táborának is.

Kedves Olvasó!
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A vetésre szánt anyagok, magvak, gumók, 

hagy mák stb. külön kezelése, a legszebb, 

leg hi bát lanabb példányok kiemelése e cél ra 

egyidôs a földmûvelés kialakulásával. Eu ró-

pá ban a XIX. század végén születtek meg az 

ok- és célszerû vetômaghasználatot se gí tô 

jog sza bá lyok, amelyek napjainkig fo lya ma to-

san változnak, fejlôdnek, és céljuk részben 

fel kel te ni, részben kiszolgálni a korszerû 

me zô gaz da ság igényeit.

Az európai szabályozással párhuzamo-

san, sôt gyakran azt megelôzve fejlôdtek a 

ma gyar jog sza bá lyok is. Elôször a XIX. szá-

zad végén jelent meg a magyar állami költ-

ség vetésben a vetômagtermelés és felújítás 

támogatása. A mezôgazdasági termények 

ha mi sí tá sá nak tilalmáról szóló 1895. évi 

XLVI. tör vény a vetômagvakra vonatkozó 

önál ló fejezetet tartalmazott.

A nemesítés tudományos alapjainak 

meg te rem té sé vel és a nemesített fajták 

használatá nak elterjedésével a XX. század 

ele jé re nyil ván va ló vá vált, hogy a Kárpát-

me den ce ki vá ló an alkalmas több mezôgazda-

sá gi és ker té sze ti faj vetômagjának és 

sza po rí tó anya gá nak termesztésére. A ve tô-

mag ter mesz tés fo ko za to san önál ló ága-

zat tá fej lô dött, és a húszas években már 

szá mot te vô vé vált az Európába irányuló 

export. Fô exportcikkünk ebben az idôben 

a bor só ve tô mag és az úgynevezett kerti 

mag vak – zöldség és virág – voltak. Szoros 

üz leti kapcsolatok alakultak ki a korszak 

vezetô európai ve tô mag cé gei vel, a hazai 

sza bá lyo zás pedig mindenben megfelelt az 

euró pai nak, sôt Ma gyarország kezdemé-

nyezô alapítója volt azoknak a nemzetközi 

szakmai szervezeteknek, amelyek azóta is 

folyamato san mûkôdnek (Ve tô mag-ke res ke-

dôk Nem zet kö zi Szö vet sé ge, FIS/ISF és a 

Ve tô mag vizs gá lók Nem zet kö zi Szö vet sé ge, 

ISTA). Egyes in téz ke dé sek ben élenjártunk, 

ilyen volt például a fémzárolás bevezetése 

a herefélékre és a fûfélékre, majd általános 

kötelezettség a vetômagtételek ellenôrzô-

jeggyel való ellátására. Továbbá 1914–15-

ben hivatalosan is elfogadták a növényfajták 

el is me résének és törzskönyvezésének a beve-

ze té sét. Ugyancsak a harmincas években 

szer vez ték meg a megyei és járási felügyelôi 

há ló za tot, amely szántóföldi szemléket tar-

tott, és a fajtaazonosságot, valamint a sza po-

rí tá sok általános kultúrállapotát vizsgálta.

A közgazdasági környezet ösztönözte a 

gyü mölcs te lepítéseket, a megbízható, faj ta-

azo nos sza po rí tó anyag be szer zé se azon ban 

I.  Európai kapcsolataink,
helyünk Európában
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ne héz sé gek be ütközött. Ezért el sô lé pés-

ben kialakultak az állami intézmé nyek mel-

lett mû kö dô fa is ko lák, majd az 1868. évi 

XXXVIII. törvény a helyi ellátás biz to sí tá sá-

ra el ren del te a községi faiskolák lé te sí té sét. 

1938-ban kiadták a szô lô-, gyü mölcs  fa- és 

dísz fa iskolai szaporítóanyagok el le nôr zé sé-

rôl szóló törvénycikket, majd 1939-ben a 

vég re haj tá sá ra vonatkozó FM rendeletet.

A II. világháborúig szervesen kap cso lód-

tunk a ter mesz tés és kereskedelem sza bá-

lyo zá sá ban az egységes szellemû európai 

ve tô mag- és szaporítóanyag-szakmához. Lucerna fémzárolás a XIX. században
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A II. világháborút követô öt évtizedben, a 

nyugat-európaitól eltérô társadalmi és gaz-

da sá gi környezetben a szakterület jogi sza bá-

lyo zá sa természetesen másképp ala kult, de a 

vetômagágazat megtartotta jó pozícióit.

A klimatikus adottságok, a nemzetközileg 

is elismert szaktudás változatlanul vonzóvá 

tette az országot, és 1955-ben már ismét 

exportôrként jelentünk meg a piacon.

Az l989-ig eltelt idôszakban a nagyüzemi 

mezôgazdaság keretei között elsôsorban a 

szán tó föl di vetômagtermesztés fejlôdött, 

ezen be lül a hibridkukorica vetômagipar 

szer zett ran gos helyet nemzetközi összeha-

son lí tás ban is. A hazai növénytermesztés 

igé nye it az itthon termelt – mennyiségileg 

ele gen dô és minôségében kiváló – vetômag-

gal ki lehetett elégíteni, és folyamatosan 

je len tôs sze re pet töltöttünk be a nemzetközi 

ve tô mag piac on.

Ebben az idôszakban csatlakoztunk azok-

hoz a szakmai szervezetekhez, amelyek a 

mai európai vetômag és szaporítóanyag 

rendszer alapját képezik, és amelyeken a ma 

érvényes direktívák alapulnak.

• Az OECD (Organisation for Economic Co-

Operation and Development) nö vény faj ta-

iga zo lá si rendszere, amelynek elemei:

› Olajnövények rendszere (1970)

› Gabonafélék rendszere (1970)

› Cukorrépa és takarmánynövények 

rend sze re (1970)

› Kukorica és Sorghum növények rend-

sze re (1978)

› Erdészeti szaporítóanyagok rend-

szere (1989)

• UPOV (Union Internationale pour la Protec-

tion des Obtentions Vegetales) – új nö vény-

faj ták oltalmára létesült nem zet kö zi 

szer vezet (1983)1

Az ágazat erôs exportorientáltsága miatt az 

el múlt évtizedekben mind a termesztés és a 

feldolgozás, mind pedig a minôsítés fo lya ma-

tá ban rendelkeztünk azokkal az is me re tek kel, 

amelyek az európai piacon való részvételhez 

szükségesek voltak. A bel föl di, a ke le ti és az 

úgynevezett nyugati piac ra irányuló tevékeny-

ség azonban erôsen el kü lö nült.

Az európai jogszabályok – amelyek a 

vetômag és szaporítóanyag forgalmazásának 

II.  A magyar és az európai
szabályozás összehasonlítása

1  UPOV: Nemzetközi fajtajogvédelmi egyezmény és szervezet, mely a fajták megkülönböztethetôségének, egyöntetûségének és 

állandóságának vizsgálati módszertanát (DUS vizsgálatok) írja elô.
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feltételrendszere felôl közelítették meg a 

kérdést – 1966-ban fogalmazódtak meg elô-

ször a Közös Piac országaiban, direktí vák 

formájában, vertikális rendszerben, majd 

folyamatosan fejlôdtek és bôvültek mind a 

mai napig. A magyar jogszabályok is ál lan-

dó an fejlôdtek, megtartva a hagyomá nyos 

horizontális tagolódást. Az egyes tag ál la-

mok ban mind két forma létezik most is, Fran-

cia or szágban például egy-egy faj cso port hoz 

rendelik valamennyi kapcsolódó tevékenység 

szabályozását, míg a német vagy az osztrák 

vetômagtörvények az egyes te vé keny sé gi 

folyamatokat kísérik végig, ér tel em sze rûen 

hozzárendelve az érintett fajokat.

Hazánkban az 1895. évi XLVI. törvényt 

elô ször a 4990/1947. M. E. rendelet módosí-

totta, majd új átfogó szabályozásként meg-

je lent az 1968. évi 22. számú tvr. (1968. 

VII. 4.) a vetômagokról és egyéb nö vé nyi 

sza po rí tó anya gok ról. A 11/1969. (VIII. 14.) 

MÉM rendelet a nyár és fûz szapo rí tó anyag 

termelésérôl, forgalmazásáról, fel hasz ná-

lá sá ról és ellenôrzésérôl rendelkezett, az 

ekkor induló cellulóznyár program sza po rí tó-

anyag hátterének megteremtése ér de ké ben 

fogadták el a 6/1976. (II. 26.) ren de le tet.

További módosításokat tartalmazott az 

1/1979. (I. 10.) MÉM rendelet a vetômagvak 

és egyéb növényi szaporítóanyagok elôállí tá-

sá ról, forgalmazásáról, felhasználásáról és 

állami ellenôrzésük rendszerérôl, majd az 

ezt fel vál tó 6/1990. (III. 31.) MÉM sz. rende-

let. Ezek a szántóföldi, szôlô, gyümölcs, zöld-

Egyebek  18%

 Argentína  4%

Cseh Köztársaság  4%

Ausztrália  4%

Új-Zéland  5%

Olaszország  6%

Chile  8%

Franciaország  8%

Magyarország  15%

USA  29%

Vetômagelôállításunk nemzetközi összehasonlításban. OECD 1999/2000, szántóföldi fajok
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ség, dísznövény és erdészeti szakmai kö ve-

tel mé nye ket egyaránt magukban foglalták. 

A faj ta mi nô sí tés vonatkozásában 1988-ban 

és 1992-ben, a vetômag és szaporítóanyag 

te kin te té ben pedig l993-ban született meg 

az utolsó módosítás.

Az erdészet számára a rendszerváltás 

elôtti évek legfontosabb eseménye az 1989. 

évi felvétel volt az OECD erdészeti szapo rí-

tó anyag certifikációs rendszerébe, amit a 

mag ter me lô állományok teljes revíziója, a 

klón sza po rí tá sú nemesnyár- és fûzfajták 

há rom lép csôs törzs ül tet vény rend sze ré nek 

ki ala kí tá sa és a nyilvántartások számítógép-

re vitele tett lehetôvé.

Ebben az idôszakban az említett tvr-t és a 

rendeleteket országos és ágazati szabvány rend-

szer egészítette ki. A szabványok al kal ma zá sa 

kö te le zô volt, és módszertani kér dé sek tôl kezd-

ve a tény le ges határérték kö ve tel mé nyek ig a 

kötelezô osztályba sorolást is tartalmazták.

A növényfajták állami elismerésérôl, vala-

mint a vetômagokról és szaporítóanyagokról 

szóló 1996. évi CXXXI. törvény hatályba 

lépéséig a hazai és az európai szabályozás 

közötti különbségek – az eltérô társadalmi 

rendszerbôl adódóan – elsôsorban jogi kér-

désekben mutatkoztak. A másképp értelme-

zett fajtatulajdonjog és vonzatai nemcsak az 

állami elismerés folyamatára voltak hatással, 

hanem befolyásolták a származásigazolás, a 

vetômag és szaporítóanyag elôállítás és fel-

dol go zás, valamint a kereskedelem me ne tét, 

ki ha tot tak a mi nô sí tés és dokumen tá lás 

rend sze ré re is. Ke ve sebb el té rés volt a 

mód szer tani kér dé sek ben, a ve tô mag és 

sza po rí tó anyag ter mesz tés szak mai kö ve-

tel mény rend sze ré nek meg fo gal ma zá sá ban, 

a vizs gá la ti kér dé sek ben és a tényleges 

mi nô sé gi pa ra mé te rek ben. Ezek ben mind 

az euró pai, mind a ma gyar sza bá lyo zás az 

OECD nö vény faj ta iga zo lá si rend sze ré nek és 

az ISTA nem zet kö zi sza bály za tá nak alap ján 

állt. A vetô mag szakterületen a leg fon to sabb 

mi nô sé gi kö ve tel mé nye ket (a genetikai, ana-

li ti kai tisz ta ság, a gyom mag tar ta lom, a csí-

rá zó ké pes ség stb.) az EU direktívái a forgal-

ma zás minimális feltételeként fogalmazták 

meg. Ezeket a paramétereket a magyar 

sza bá lyo zás ban a szabványok tartalmazták, 

azo nos vagy szigorúbb követelményekkel.

1996-ban vizsgáltuk elôször az Acquis 

Communautaire (közösségi jogi vívmányok) 

átvételére való alkalmasságunkat, össze ha-

son lít va a jog sza bá lyokat és tervet ké szít ve 

a vár ha tó tel jes jog har mo ni zá ció ra. Vá la szul 

az Európai Bizottság elsô, 1997-es or szág-

vé le ménye szakterületünkön elsôsorban bizo-

nyos igazgatási követelmények ellenôrzésé-

vel és az áruk szabad áramlásával (értsd: 

me zô gaz da sá gi termékek) kapcsolatban álla-

pí tott meg kötelezettségeket.
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Az Európai Unió részérôl alapvetô elvárás 

a jogszabályok érvényesülését biztosító, a 

szakmai követelményeket elôíró, a fajta el-

is me rési (regisztrációs) és szaporító anyag-

mi nô sí tési (certi fi ká ciós) rendszereket 

mû köd te tô il le té kes nem zeti hatóság (de sig-

nated authority) megléte és kellô szakmai, 

tech ni kai színvonala.

A jogszabályok végrehajtására Ma gyar or-

szá gon fejlett intézményrendszert alakítot-

tak ki, amely a XIX. századig visszanyúló 

tör té nel mi múltra tekinthetett vissza. 

1878-ban hív ták életre a Magyar Királyi 

Ve tô mag vizs gá ló Állomást. A feladatot a 

ké sôbbi ek ben az Országos Minôségvizsgáló 

Intézet (1949), az Országos Vetômagvizs-

gáló In té zet (1951), majd – megyei hálózat-

tal – az Or szágos Vetômagfelügyelôség 

(1952) látta el.

1881-ben alakult a szántóföldi fajták 

vizs gálatára és regisztrálására a Magyar 

Királyi Növénytermesztési Kísérleti Állomás 

és országos fajtakísérleti hálózata. Majd 

a Növénynemesítési Intézet (1936), a 

Nö vény ter mesz tési és Növénynemesítési 

Ku ta tó Intézet (1948), az Országos Növény-

fajtakísérleti Intézet (1954) és az Országos 

Mezôgazdasági Fajtakísérleti Intézet (1962) 

ke re té ben folyt a fajtakísérleti munka.

A XX. században a kertészeti és erdészeti 

szakterületeken is kialakult a szakmai jogi 

szabályozás és az ehhez kapcsolódó intéz-

III.  Intézményi háttér

Vetômagelôállításunk nemzetközi összehasonlításban. Európai beszállítók, 2000/2001

USA  51%

Kanada  25%

Magyarország  7%

Ausztrália  5%

Izrael  3%

Chile  3%

Új-Zéland  5%

Törökország  3%
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ményrendszer. 1930-ban létrehozták az 

Or szá gos Pomológiai (Gyümölcsészeti) 

Bi zott sá got (OPB), amely 1931-ben kiadta 

a tö meg ter mesz tés re ajánlott gyümölcsfaj-

ták név jegy zé két. 1958-tól az Országos 

Szôlô- és Gyümölcsfajta Szelekciós Felügye-

lô ség, majd 1961-tôl a Szôlô-Gyümölcs 

Ültetvénytervezô és Kivitelezô Vállalat 

sze lek ciós osztályának keretében folyt a 

kertészeti szaporítóanyagok minôsítése. 

1964. január 1-jével létrejött az Országos 

Szôlô-Gyümölcsfa és Díszfaiskolai Sza-

porítóanyag Felügyelôség. Az intézmény 

feladata kezdetben a fajtaszelekciós munka 

folytatása, a szaporítóanyagok vegetációs 

és biológiai potenciáljának megôrzése, 

fenn tar tá sa volt, állami jogszabályok, szab-

ványok alapján. 1954-ben alakult meg az 

Erdé szeti Tudományos Intézet Magvizsgáló 

Kí sér leti Állomása, az erdészeti magvak és 

szaporítóanyagok minôsítésének feladatával. 

1976-tól megindult a különálló intézmények 

összevonása. Elôször a szántóföldi ve tô mag, 

valamint a kertészeti és erdészeti sza po rí tó-

anyag felügyelet egyesült Országos Vetômag 

és Szaporítóanyag Felügyelôség (OVSZF) 

néven.

1983-ban áll fel a Növénytermesztési és 

Minôsítô Intézet, az OVSZF és az Országos 

Mezôgazdasági Fajtakísérleti Intézet (OMFI) 

egyesítésével. 1988-ban a Mezôgazdasági 

Minôsítô Intézet (MMI) keretében folyta-

tó dott a szakmai munka. Valamennyi, az 

elôbbi ek ben felsorolt feladatkört 1998 óta 

jogutódként az Országos Mezôgazdasági 

Minôsítô Intézet (OMMI) látja el szakterü le-

tenkénti fôosztályi szervezetben. Az Orszá-

gos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet az 

OECD kijelölt nemzeti hatósága, és vizsgála-

tai, amelyek alapján a nemzetközi címkéket, 

faj ta iga zo lásokat és vetômag-minôsítô 

bi zo nyít vá nyo kat ki ad ja, EU-ekvivalenciát 

él vez nek a Bi zott ság 95/514 EK határozata 

alap ján.

Az OMMI közvetlen felügyeleti szerve a 

Föld mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-

térium.
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Vetômagtermesztésünk az elmúlt évtizedben 

talpon maradt, és nemzetközileg is számon 

tart ják. Az ágazat szerkezete természete-

sen meg változott. Bizonyos fajok fajtái, 

mint pél dául az ôszi búza, hazai nemesítés-

bôl származnak, vetômagjuk elsôsorban a 

ha zai igényeket szolgálja ki. Más fajok, mint 

például a hibridkukorica, a többségükben 

glo   ba  li zált nem zet kö zi vállalatok nemesítési 

prog ram jai nak ter mé kei, és ez esetben a 

ter mesz tés el sô sor ban be szál lító jellegû. 

Euró pai cél ter mel te tés ke re té ben fôleg 

rep ce, mus tár, fû fé lék ve tô mag jai ke rül nek 

ki szál lí tás ra. Saj nos az indokoltnál jobban 

csök kent a he re fé lék és egyéb fe hér je nö vé-

nyek vetômagjainak termesztése.

IV.  A vetômag és
szaporítóanyag ágazat helyzete 

Vetômag-elôállító terület

Év

Ellenôrzött terület

hektár %

1992  169 993  100,0

1993  158 944  93,5

1994  180 287  106,1

1995  181 975  107,1

1996  160 457  94,4

1997  155 775  91,6

1998  180 364  106,1

1999  169 142  99,5

2000  156 234  91,9

2001  173 405  102,0

2002  161 018  94,7
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Fémzárolt mennyiségek alakulása, 1991–2002

Év
Vetômag

tonna

Burgonya

tonna

Összesen

tonna

Eltérés az 1991. évitôl (%).

1991=100

1992  306 208  32 533  338 741  100,0

1993  300 535  28 670  329 205  97,2

1994  344 464  34 502  378 964  118,7

1995  323 273  35 348  358 621  105,9

1996  316 301  29 443  345 744  102,1

1997  354 009  19 986  373 995  110,4

1998  335 007  24 314  359 321  106,1

1999  314 512  25 158  339 670  100,3

2000  372 020  26 176  398 196  117,6

2001  340 253  22 383  362 636  107,1

2002  348 383  22 900  371 283  109,6

A szemlézett kertészeti termékek mennyiségének alakulása
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A csatlakozási tárgyalások során az Acquis 

Communautaire-nek való megfelelôséget 

té ma cso por ton ként vizs gál ták. A vetômag 

és sza po rí tó anyag szakterület közös tár gya-

lá si fe je zet be ke rült a nö vény-egész ség ügyi 

kér dé sek kel. Eb ben a fejezetben a szo ro san 

vett növény-egészségügyi vo nat ko zá sok 

(nö vény vé dô szer en ge dé lye zés, szer ma-

rad vány el le nôr zés, nö vény-egész ség ügyi 

el le nôr zés) mel lett ka pott he lyet a faj ta re-

giszt rá ció val, a ve tô mag és sza po rí tó anyag 

mi nô sí té sé vel kap cso la tos szak te rü let.

A legfontosabb megvizsgált és elemzett 

témakörök:

• a vetômag és szaporítóanyag forgalmazás 

feltételei;

• nemzeti fajtalisták;

• fajtaoltalom, fajtavédelem;

• a jogharmonizáció mértéke, folyamata;

• a végrehajtásra alkalmas intézményrend-

szer megléte.

Az EU-direktívákkal való összevetés és rész-

le tes elemzés után nyilvánvalóvá vált, hogy 

az 1996. évi CXXXI. törvénybe sok új közös-

sé gi követelmény épült be, de nem értük el a 

teljes jogharmonizáltságot. Ezért az a csat-

lakozásig mint átmeneti törvény mûködik, 

és ez alatt az idôszak alatt kell felkészülni a 

szükséges teljes ekvivalenciára. Az átmeneti 

idôszakban ennek érdekében már lényeges 

korszerûsítések történtek. A jogharmoni zá-

ciós folyamat fôbb lépései:

1997. január. Megalakult az FM EU-jog har-

mo ni zá ciós al bi zott sá ga, ezen belül a 

nö vény-egész ség ügyi és a vetômag és 

sza po rí tó anyag mi nôsítés kérdéseivel fog-

lal ko zó munkacsoport.

1997. június. Elkészült az elsô adatlap és kér-

dô ív, valamint az ekvivalencia táblázatok 

az Acquis Communautaire áttekintésére.

1997. november. Részletes összehasonlítás 

ké szült a közösségi alapjogforrások és a 

ma gyar szabályozás harmonizált és nem 

har monizált területeinek elemzésével.

1997. december. Az intézményfejlesztési igé-

nyek felmérése.

1998. február. Az MSZ. 6353. Vetômag-

sza po rí tá sok szántóföldi ellenôrzésének 

kö ve tel mé nyei c. szabvány életbelépése. 

A 18 korábbi szabvány helyébe lépô, az 

EU-alapelvek szellemében korszerûsített 

szabvány egységes szemléletet vezetett 

be a hazai és az exportcélú szaporítá sok 

ellenôrzésénél és minôsítésénél. Mód szer-

ta ná ban és határértékeiben – minimális 

kü lönb sé gek tôl eltekintve – meg egye zik 

a vonatkozó direktívák azonos kö ve tel-

ményeivel.

V.  Jogharmonizációs folyamat,
1996 — 2002
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1998. március. Hatástanulmány jelent meg 

a to vábbi – elsôsorban növény-egészség-

ügyi – össze függések elemzésérôl.

1998. október. Multilaterális tárgyalások 

Brüsszelben.

1998. november. Bilaterális tárgyalások 

Brüsszelben.

1999. január. Az MSZ. 7145. Mezôgazdasági 

és ker tészeti növényfajok vetômagvai 

c. szab vány élet be lé pé se. A 13 korábbi 

szab vány helyett készült új szabványba 

a vo nat ko zó EU-direktívákból beépültek 

a ve tô mag tételek forgalmazhatóságának 

tényleges feltételei, egyetlen értékben 

meghatározva, így megszûnt a törvényi-

leg szabályozott osztályba sorolás, és 

több korábban kötelezôen elôírt minôsé-

gi paraméter kikerült a törvényileg sza bá-

lyo zott körbôl, tisztán piaci elônnyé vált.

1999. Kormány-elôterjesztés a derogációs 

igé nyek rôl (palántaminôsítés).

2000. június. A TAIEX (az EU Csatlako zá si 

Fô igaz gatóságának csatlakozást elô ké szí-

tô és elôsegítô szervezeti egysége, Tech-

nical Assistance and Information Exchange 

Office) a helyszínen megvizsgálta a 

ve tô mag és sza po rí tó anyag területen az 

EU-irány el vek érvényesülését és az el le n-

ôr zé st végzô intézményrendszer (OMMI) 

mû kö dé sét.

2000. december. A TAIEX-jelentés átvétele. 

Az összefoglalt vélemény összességében 

pozitív volt. Észrevételek a fajtatulajdon-

jog és a fajtaelismerés különválasztása, a 

ma gyar joganyagok EU-jogszabályokra 

va ló visszavezethetôségének biztosítása, 

a szab vá nyok jogállásának rendezése 

té ma kö ré ben voltak.

2001. június. TAIEX-EU-felülvizsgálat a bur-

go nya (vetôburgonya) szektorban.

2002. január. A hatósági dokumentumok nyo-

mon kö vet hetôségének megvalósítása. 

In for ma ti kai fejlesztés: származásigazo-

lás, a szántóföldi bejelentés ellenôrzése 

és mi nô sí té se.

2002. január-június. A szabványokat felváltó 

szakmai anyagok elkészítése és vitára 

bo csá tása.

2002. július. Javaslattétel a magyar állásfog la-

lás ra vetômag-támogatás, vetômagkvó ta 

ügyében.

2002. szeptember. NTSZ-OMMI közös ki adá-

sú növényútlevél bevezetése a vetôburgo-

nyá nál.

2002. december. Új, teljes jogharmonizációt 

biz to sító törvénytervezet elkészítése.
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Az elsô és legfontosabb feladat a magyar jog-

sza bá lyok átalakításának befejezése és ki hir-

de té se. Tekintsük át, melyek azok a ha tá lyos 

di rektívák, amelyeket az új törvény és ren de-

le tei megalkotásakor figyelembe kell venni:

2002/53 EK tanácsi irányelv a szántóföldi 

nö vény fajok közös fajtakatalógusáról;

2002/54 EK tanácsi irányelv a répa ve tô-

mag vak forgalmazásának feltételeirôl;

2002/56 EK tanácsi irányelv a vetôburgonya 

forgalmazásának feltételeirôl;

2002/57 EK tanácsi irányelv az olaj- és rost-

nö vé nyek vetômagvainak forgalmazási fel-

té te leirôl, módosítva a 2002/68 EK ál tal;

1966/401 EK tanácsi irányelv a takarmány-

nö vé nyek vetômagvainak forgalmazási 

fel té te leirôl;

1966/402 EK tanácsi irányelv a gabonafélék 

vetômagvainak forgalmazási feltéte lei rôl;

2002/55 EK tanácsi irányelv a zöldségfélék 

ve tô mag vainak forgalmazási feltéte lei rôl;

1992/33 EGK tanácsi irányelv a vetômagnak 

nem minôsülô zöldségszaporító és ülteté si 

anyagok forgalomba hozataláról;

1993/61 EGK bizottsági irányelv a vetômag-

nak nem minôsülô zöldségszaporító és 

ül te té si anya gokkal szemben támasztott 

kö ve tel mé nyek rôl;

VI.  További jogharmonizációs feladatok

Fôbb gyümölcsfajokból elôállított késztermékek
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1993/62 EGK bizottsági irányelv a vetômag-

nak nem minôsülô zöldségszaporító és 

ül te té si anyagok felügyeletérôl és el le n-

ôr zé sé rôl;

1998/56 EK tanácsi irányelv a dísznövény sza-

po rí tó anyagok forgalomba hozatalá ról;

1993/63 EGK bizottsági irányelv a dísznö-

vény sza porítóanyagok és dísznövények 

fel ügye le té rôl és ellenôrzésérôl;

1993/49 EGK bizottsági irányelv a dísznövény 

szaporítóanyagokkal szemben támasztott 

követelményekrôl;

1999/68 EK bizottsági irányelv a dísznövény 

szaporítóanyag fajtalistáról;

1999/66 EK bizottsági irányelv a dísznövény 

sza po rí tó anyagok meg jelölésének és do ku-

men tá ció já nak követelményeirôl;

1968/193 EGK tanácsi irányelv a szôlô szapo-

rí tó anyagok forgalomba hozataláról;

1974/649 EGK tanácsi irányelv a harmadik 

or szá gok ban termelt vegetatív szôlô sza-

po rí tó anyag forgalmáról;

1999/1493 EK tanácsi rendelet a szôlô-bor 

közös piacszervezésérôl;

2000/1227 EK bizottsági rendelet a szôlôfaj-

ták termesztési potenciáljáról;

1992/34 EGK tanácsi irányelv a gyümölcster-

mô növények szaporítóanyagainak forga-

lom ba hozataláról;

1993/48 EGK bizottsági irányelv, amely a 

CAC termékek követelményeire, valamint 

azok forgalmazására és a fajtaleírásokat 

tar tal ma zó jegyzék elkészítésére vonat-

kozik;

1993/64 EGK bizottsági irányelv az alkalma-

zandó mintavételi módszerekrôl és a szál-

lí tók ellenôrzésérôl;

1993/79 EGK bizottsági irányelv a szállí tók 

által vezetett, a gyümölcstermô nö vé nyek 

szaporítóanyagainak és a gyü mölcs ter mô 

nö vé nyek fajtáiról szóló jegy zé kek ki vi te-

le zé si rendelkezéseinek kiegészítésérôl;

1999/105 EGK tanácsi irányelv az erdészeti 

szaporítóanyagok forgalomba hozataláról;

2002/1597 EK bizottsági rendelet az er dé-

sze ti szaporítóanyagok kiinduló anyagai 

nem ze ti listájának egységes formai kö ve-

tel mé nyeirôl;

2002/1598 EK bizottsági rendelet a hivata-

los hatóságok közötti közös adminisztra tív 

M
ill

ió
 d

a
ra

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20022001200019991998

Összes oltvány elôállítása, 1997–2001.



15

együttmûködésrôl az erdészeti szapo rí tó-

anyagok forgalmazása tárgyában;

2002/1602 EK bizottsági rendelet azon 

el já rás részletes szabályairól, amelynek 

alap ján va la mely tag ál lam meg tilt hat ja 

te rü le tén meg ha tá ro zott erdészeti sza-

po rí tó anya gok vég fel hasz ná ló nak tör té nô 

for gal ma zá sát;

2002/2301 EK bizottsági rendelet a kis 

mennyi sé gû nek tekinthetô erdészeti ve tô-

mag té te lek meghatározásáról;

2000/29 EK tanácsi irányelv egyes nö vény-

egész ség ügyi kérdésekrôl (növény út le vél);

1990/220 EGK tanácsi irányelv a genetikai lag 

módosított szervezetekrôl és a kör nye zet-

be tör té nô szán dé kos ki bo csá tá suk ról;

1989/95 EK tanácsi irányelv a genetikailag 

módosított növényfajták vetômagvai-

nak for galmazásáról, a répafélék, a 

ga bo na fé lék, a burgonya, az olaj és 

a rost nö vé nyek, valamint a zöldségfélék 

körében;

1991/2092 EGK tanácsi rendelet az organi-

kus gazdálkodásról;

1999/1804 EK tanácsi rendelet a fentiekrôl, 

beleértve az állattenyésztést.
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1.  Vetômag

A vetômagok forgalmazásának alapelvei 

nem vál toznak. A forgalomképes vetômag-

nak el is mert fajta minôsített vetômagjából 

kell szár maz nia.

1.1.  Fajtahasználat

Az erre vonatkozó alapjogszabály a 2002/

53 EK tanácsi irányelv a szántóföldi növény-

fajok közösségi fajtakatalógusáról.

Igen sok tévhit kering errôl a témáról – a 

teljes liberalizmustól kezdve a legszigorúbb 

szabályozásig. Egyik sem igaz, és mindegyik-

ben van valami igazság. Az alapelv valóban 

az áruk szabad áramlásának joga, ennek 

értelmében ami az egyik tagállamban hasz-

nál ha tó fajta, az a másik tagállamban is ilyen-

nek tekintendô. Természetesen az ésszerû 

szakmai szempontokat figyelembe véve, és 

ezek jelentik a korlátokat is.

A késôbbiekben felsorolt fajcsoportokra 

vo natkozó direktívák eleve tartalmazzák 

azon fajok listáját, amelyeknek fajtáit faj ta-

el is me rés ben kell részesíteni, és azt kö ve tô-

en a vetômag-szaporítás, majd forgal ma zás 

ugyancsak elôírt rendben történhet. Ez sem-

mi újat nem jelentene a magyar rend szer hez 

ké pest, ha a fajok listája fedné egymást. 

Eb ben azonban eltérések vannak, amelyeket 

a csatlakozás után vállalnunk kell. Ez nem 

je len ti azt, hogy e direktívákba nem fog lalt 

fajok fajtái önkéntes alapon nem mi nô sít he-

tôk itthon, saját szabályaink sze rint, de azt 

igen, hogy ezen fajok nem minôsí tett fajtái-

nak beszállítását Magyarország te rü le té re 

bármely uniós tagállamból tisztán jogi ala-

pon nem lehet megtagadni. A késôbbi ek ben 

EU-tagként kezdeményezhetjük új fajták 

felvételét a megfelelô direktívákba.

A fajtajegyzékek vonatkozásában is lesz 

vál tozás. Négyféle fajtajegyzék kezelését 

kell meg tanulnunk:

VII.  Változások a csatlakozás után
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a) Közösségi fajtajegyzék: Tartalmazza az 

egyes tagállamokban elismert valamennyi faj-

tát. A nemzeti fajtajegyzékekben szerep-

lôk kerülhetnek fel rá, jogi értelemben 

létezik, de gya ko rlati jelentôsége nincs, 

hiszen az egy es tag ál lamokban az aláb-

biakban is mer te tett jegyzékek tar tal maz-

zák a tény le ge sen ter mesz tett fajtákat. 

Külön kö zös sé gi katalógus van a zöldség- 

és a szán tó föl di fajokra.

b) Nemzeti fajtajegyzék: A Magyarországon 

állami elismerésben részesített fajták 

jegy zé ke, amely e fajták lényeges jogi és 

szak mai alapadatait tartalmazza. A fajták 

a nemzeti fajtajegyzékbôl kerülhetnek a 

kö zös ségi fajtajegyzékbe.

c) Leíró fajtajegyzék: A nemzeti fajtajegy zék-

ben felsorolt fajták lényeges, faj ta hasz ná-

la ti szempontból jelentôs tulajdonságait 

is mer teti.

d) Ajánlati fajtajegyzék: a szakmai szer ve-

ze tek ál tal össze állított, meghatározott 

szem pon tok (felhasználási cél, termôtáj 

stb.) sze rint termesztésre javasolt fajták 

jegy zéke.

Az EU tagállamaiban a gazdálkodók ha son ló 

faj ta ismertetôkbôl vá lo gatnak, és áru ter-

mesz tésre nem hasz nál nak e körön kí vül esô 

faj tá kat ak kor sem, ha jogilag meg te het nék. 

Bíz nak abban, hogy szakmai ér dek kép vi se-

le ti szer ve ze te ik gaz da sági érdekeiket maxi-

málisan szem elôtt tartva ál lít ják össze az 

ajánlati fajtajegyzéket. Ez a rendszer nálunk 

még nem mûködik, és le het, hogy bizonyos 

területeken nem is fog mû ködni. Ekkor a 

választás alapja tovább ra is a leíró fajta jegy zék 

és a korrekt, jól szer ve zett faj ta be mu tatók 

sora lehet. A válto zás itt tehát a ter melôk 

számára pozitív lesz, mert a mainál nagyobb 

versenyre és nap ra kész szak mai tájékozta-

tásra fogja kész tet ni a fajtatulajdonosokat a 

termelôk meg nye ré se ér de ké ben.

A fajtaoltalom kérdését a 2002. évi 

XXXIX. tör vény – a találmányok szabadalmi 

oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 

módosításáról – szabályozza (ötödik rész: 

növényfajták oltalma). Változás a korábbi-

ak hoz képest, hogy nevesíthetô tulajdon-

jog csak az oltalmazott fajtákhoz fûzôdik. 

Elismert fajta fajtafenntartására több faj ta-

fenn tartó is bejelentkezhet. A vetômag-sza-

po rítást mindenkor vissza kell tudni vezetni 

a fajtafenntartásra.

1.2.  Vetômag-elôállítás, vetômag-
minôsítés, vetômag-forgalmazás

Ezen a területen a meghatározó EU-direktí-

vák a következôk:

• 2002/54 EK tanácsi irányelv a répa ve tô-

magvak forgalmazásának feltételeirôl;

• 2002/56 EK tanácsi irányelv a vetôburgo-

nya forgalmazásának feltételeirôl;

• 2002/57 EK tanácsi irányelv az olaj- és 

rost nö vé nyek ve tô mag vainak forgal ma zá-
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si feltételeirôl, módosítva a 2002/68 EK 

által;

• 1966/401 EK tanácsi irányelv a ta kar-

mány nö vények vetômagvainak forgal ma-

zá si fel té te lei rôl;

• 1966/402 EK tanácsi irányelv a gabona-

félék vetômagvainak forgalmazási feltéte-

leirôl;

• 2002/55 EK tanácsi irányelv a zöldség-

félék vetômagvainak forgalmazási feltéte-

lei rôl.

Az irányelvek tartalmilag a törvény részei, 

az egyes fajoknál nevesített tényleges pa ra-

mé te re ket a törvény végrehajtására kiadott 

ren de letek foglalják magukban. Érdemes 

meg je gyez ni a változást: ezek eddig rész-

ben a Ma gyar Szab vá nyokban voltak össze-

foglalva, 2004-tôl a miniszteri rendelet 

ré szét képezik.

A fôbb szempontokat célszerû kiemelni.

Továbbra is meghatározott, de változat-

lan az engedélyezett szaporulati fokok rend-

sze re. Az új elnevezések értelmezése:

Szuperelit Prebázis

Elit Bázis

Certified

Certified I I fok

Certified II II fok

Standard Standard

Keverék

Változásként a fûkeverékek mellett ta kar-

mány cé lú egyéb vetômagkeverékek is forgal-

maz ha tók lesznek.

A vetômag-elôállítás folyamatában a 

be je len té sek és ezt kö ve tô en a szán tó földi 

el le nôr zés rend je vál to zat lan marad. A szán-

tó föl di szem le jelenlegi követelményei megfe-

lel nek az uniós nor mák nak. A szántóföldi 

el le nôr zés és mi nô sí tés sza bá lyai ma is 

át jár ha tók. A nemzeti elôírások megfelel-

nek, a ge ne ti kai tisz ta ság értékei azonosak. 

A ko rábbi nagyobb izolációs távolságok al kal-

ma zá sát feladtuk, az ebbôl fakadó elô nyö ket 

és hátrányokat azóta megtapasztal hattuk. 

To vábbi változás lehet a gyomkorlátozás 

mó do su lása. A tör vény eddig is adott rá 

mó dot, de talán többen fognak élni a ve tô-

mag-ter mesztési zárt körzet kialakításának 

le he tô sé gé vel.

A fémzárolási kötelezettség megmarad. 

A tétel és mintatömegek, valamint a minta-

vé tel lefolytatásának szabálya a szántóföldi 

fa joknál azonos a direktívákban foglaltakkal. 

A zöldségféléknél a minta tömege eltérô, de 

ennek megváltoztatására már egyezség 

szü le tett. A vetômagvizsgálat módszertana 

az ISTA (Nemzetközi Vetômagvizsgálók Szö-

vet sége) szabályzata alapján egységes. Szak-

em be re ink a vetômagvizsgálat területén 

nem zet kö zi leg is elismertek.

A forgalmazás feltételeként meghatáro-

zott technikai tisztaság, gyommagtartalom, 



19

csí rá zó képes ség stb. gyakorlatilag nem fog 

el tér ni a korábbi magyar szabványértékektôl.

Változások lehetnek az eddig megszokott 

jelöléseknél, fôként a fajtaigazolások, bi zo-

nyít vá nyok, jegyzôkönyvek, címkék hasz ná la-

tát tekintve. Ennek rendje az unió ban is vál-

to zó ban van. Fajtaigazolást, bizonyítványt a 

tagállamokon kívüli kereskedelemben válto-

zat lan formában használunk. A tagállamok 

között elvileg elég a szabályosan kitöltött 

uniós címke, de ettôl eltérôen is megálla-

pod hat nak a kereskedô felek. Tagállamon 

be lül a sa ját bizonyítvány/jegyzôkönyv hasz-

ná la tos.

A címkehasználat tagállamon belül és tag-

ál la mok között tartalmilag és formailag szi-

go rú an egységes, és csak nyelvében térhet 

el. Tartalmilag az ismerthez képest nincs 

mó do su lás, formailag azonban a belföldi 

cím kék nél is követnünk kell a szaporulati 

fo kot jelentô szín használatát: elit (fehér), 

el sô fok (kék), másodfok (piros) és be kell 

ve zetni az új színeket is, keverékekre (zöld), 

standard-re (sárga), kereskedelmire (barna). 

Belföldön magyar nyelven kell feliratozni.

Újra kell értelmezni az export és az import 

fogalmát. Az Európai Unió határai lesznek 

az értelmezhetô határok, ott maradnak 

ér vény ben a ma ér vé nyes szabályok. Az 

USA-ból vagy Ar gen tí ná ból érkezô vetômag-

té telek belföldiesítô átzárási kötelezettsége 

például megmarad.

A tagállamból érkezô tételek ellenôrzése 

szú ró pró ba sze rû lesz és fokozottan irányul 

majd az ér ték mé rô pa ra mé te rek re. Nem 

vé let len, hogy az EU-ban szoros az együtt-

mû kö dés a vetômag-ellenôrzés és a fogyasz-

tó vé de lem között.

Változni fog a vetômagtételek úgyneve zett 

érvényessége. Eddig a fémzárolás egy évig, 

bi zonyos fajoknál fél évig volt ér vé nyes, 

utána legalább a csírázóképesség új ra vizs gá-

lá sá val meg kellett újítani. Az új értelme zés 

szerint a tétel addig forgalomképes, amed-

dig meg ôrzi a fémzároláskor megálla pí tott 

mi nô sé gi paramétereit, és errôl a ve tô mag té-
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tel mindenkori kereskedelemben tartójának 

kell gondoskodnia. Az ellenôrzés során 

al kal mat lan nak ta lált tételek után kemény 

bír ság szab ha tó ki. Ez a változás a szaksze-

rû tá ro lás és kereskedelem irányába hat, és 

a ve tô magvásárlók érdekeit szolgálja.

A bio/ökotermesztés vetômagigényét fi gye-

lem be vé ve az uniós szabályozás öko ve tô-

mag hasz ná la tát ír ja elô erre a célra, ezt 

a ma gyar elô írá sok is kötelezôvé teszik. 

Ilyen a 2/2002. (I. 18.) FVM-KöM együttes 

ren de le t a me zô gaz da sá gi termékek és é lel-

mi sze rek ökológiai követelmények szerinti 

elôállításának, forgalmazásának és jelölésé-

nek részletes szabályairól és módosítása, a 

82/2002. (II. 4.) FVM-KvVM rendelet.

Ökovetômag hiánya miatt azonban át me-

ne ti leg engedélyezett a normál termesz tés-

bôl és feldolgozásból származó, hagyomá-

nyos, nem csá vá zott vetômag vetése. 2004 

után ez a felmentés a tervek szerint megszû-

nik, azok a vetômagtermesztôk, akik 

öko/bio ve tô mag-ter mesztésre vállalkoznak, 

fi gye lem be kell vegyék a ve tô mag-elô ál-

lí tás szabályait (fémzárolás, szán tó föl di 

ellenôrzés stb.), és igénybe kell ve gyék a bio-

ta nú sí tást is. Aki bioterméket akar termesz-

teni és tanúsíttatni, annak tudnia kell, hogy 

saját magfogás, mástól kapott ,,biovetômag” 

nem lehet elismert biotermék alapja.

GMO genetikailag módosított, elismert faj-

ta ma nincs Magyarországon, és ilyen faj ta 

ve tô mag já ra forgalmazási engedély sincs. 

Hazánkban a géntechnológiai tevékenység-

rôl szóló 2002. évi LXVII. törvény – amely 

2003. április 1-jén lép hatályba – rendezi 

ezt a kérdést.

1.3.  Növényútlevél

A felsorolt direktívák szellemében bizo nyos 

fa jok ve tô magjait a göngyöleghez kap cso ló-

dó an növényútlevélnek kell kísérnie. A kérdés 

részletes szabályozását a növényvédelemrôl 

szóló 2000. évi XXXV. törvény és a 2003 

februárjában megjelenô módosítása tartal-

maz za. A növényútlevél a vetômagoknál a 
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címkén kerül kiadásra. A rendszer 2003-tól 

a vetôburgonyánál már mûködik. A további-

ak ban kialakításra kerül az egyéb kötelezô 

szántóföldi és zöldség vetômag fajoknál, 

to váb bá a kertészeti szaporítóanyagoknál.

1.4.  A vetômagtermesztés támogatása

Csatlakozásunk után egyes fajok vetômagter-

mesz tése támogatott lesz a megállapított 

kvó ta keretéig. A kvóta megállapítása fo lya-

mat ban van. Az erre vonatkozó direktívák 

az alábbiak:

• 2358/71 EGK tanácsi rendelet a ve tô-

mag ága zat közös piacszervezésének alap-

sza bá lya, ezt módosítja a 154/2002 EK 

ta ná csi rendelet, amely a támogatható 

fa jok körét határozza meg;

• 800/2002 EK tanácsi rendelet, amely kor-

lá tot vezet be az egyes tagállamok ré szé-

re a támogatható vetômag mennyi sé gé re.

A kvótákat a fenti rendelet értelmében az 

1996–1997. és a 2000–2001. évek átlaga 

alap ján kell megállapítani. A támogatásban 

részesíthetô fajok:

1. Ceres

Triticum spelta → tönköly búza

Oryza sativa → rizs

2. Oleagineae

Linum usitatissimum (fibre flax) → rostlen

Linum usitatissimum (linseed) → olajlen

Cannabis sativa → kender

3. Gramineae

Agrostis canina → eb tippan

Agrostis gigantea → óriástippan

Agrostis stolonifera → fehér vagy tarackos 

tippan

Agrostis capillaris → cérnatippan

Arrhenatherum elatius → francia perje

Dactylis glomerata → csomós ebir

Festuca arundinacea → nádképû csenkesz

Festuca ovina → juhcsenkesz

Festuca pratensis → réticsenkesz

Festuca rubra → vöröscsenkesz

Festulolium loliaceum → csenkeszperje

Lolium multiflorum → olasz v. holland perje

Lolium perenne → angolperje

Lolium x boucheanum → hibridperje

Phleum pratense → réti komócsin

Poa nemoralis → ligeti perje

Poa pratensis → réti perje

Poa palustris → mocsári perje

Poa trivialis → sovány perje

4. Leguminosae

Hedysarum coronarium → baltavirág

Medicago lupulina → komlós lucerna

Medicago sativa (ecotypes) → lucerna tájfaj ta

Medicago sativa (varieties) → lucerna, 

mi nôsí tett fajta

Onobrichis viciifolia → baltacim

Pisum sativum → borsó

Trifolium alexandrinum → alexandriai here

Trifolium hybridum → svédhere

Trifolium incarnatum → bíborhere

Trifolium pratense → vöröshere
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Trifolium repens → fehérhere

Trifolim repens L. var. Giganteum → lódihere

Trifolium resupinatum → fonákhere

Vicia faba (Field beans) → lóbab

Vicia sativa → tavaszi bükköny

Vicia villosa → szöszös bükköny

További kedvezményt jelent, hogy az 

egy es tag ál la moknak egy ciklusig joguk van 

en ge dé lyez ni a saját vetômaghasználatot 

azok nak a kis ter me lôknek, akik 92 tonná-

nál ke ve sebb ga bonát, illetve 185 tonnánál 

ke ve sebb bur go nyát ter mel nek (ez ma 

Ma gyar or szá gon 18–20 hek tár szántóterü-

let nagyságot jelent). Erre vonatkozó jog-

szabályok: 2001/1994 EK tanácsi rendelet 

a közösségi növény-fajtajogról; 1768/1995 

EK rendelet az elôbbi tanácsi rendelethez 

kapcsolódó kivételekrôl. A ma gyar ag rár kor-

mány zat tervezi e kedvezmény bevezetését.

1.5.  Javaslatok

a) Vetômag-termesztôknek: A hatályos jog-

sza bá lyok ez év végével megváltoznak, és 

az újak 2004 elejéig megjelennek, majd a 

csat la ko zás után életbe lépnek. Érdemes 

fi gye lem mel kísérni a változáso kat, és 

fel ké szül ni azok ra. Az ered mé nye sen 

gaz dál ko dó, kel lô szak tu dás sal rendel-

ke zô ve tô mag ter mesz tôk esélyei ezután 

sem csök ken nek. Aki szántóföldi elôállí-

tás ban érdekelt, az most is szerzôdéses 

rend szer ben dolgozik. Az önálló feldolgo-

zók, forgalmazók szigorúbb szakmai 

fel té tel rend szer re számíthatnak, de ez 

erô sí ti az ágazat egységes színvonalát, 

és a mi nô sé gi kínálati piac irányába hat. 

Direktívák elérhetôségi helye az interne-

ten: http://www.im.hu

b) Vetômag-vásárlóknak: Biztonsággal szá-

mít hat nak minôségi kínálatra. Hazai pia con 

ma gyar fel ira to zású ellenôrzött ve tô ma got 

vá sároljanak, az bizonyosan a leg jobb euró-

pai kínálatot és egyben jó mi nô sé get is fog 

jelenteni.

2.  Szôlô szaporítóanyagok

a)  Erre vonatkozó EU-joganyagok: A szôlô sza-

po rí tó anya gok forgalmazását az 1968/

193 EGK ta nácsi irányelv sza bá lyoz za. Az 

irány elvet sokszor átdolgozták, a leg utób-

bi számottevô módosítás a 2002/11 EU 

tanácsi direktíva, amely 2003 februárjá-

tól hatályos.

b)  Hatályos hazai jogszabály(ok): A szôlô, 

kom ló, gyümölcs és dísznövény szaporító-

anya gok elôállításáról és forgalmazásáról 

szó ló 90/1997. (XI. 28.) FM rendelet, 

amely gya kor la ti lag azonos a 2002 elôtti 

kö zös sé gi elôírásokkal. A csatlakozás idô-

pont já ra teljes harmonizáltságú rendelet 

kerül kiadásra.

c)  A szabályozottság mértéke az unióban: Az 

EU-ban a szôlô- és borágazat tevékeny-
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sé ge egyrészt a termesztôfelület te rü le-

té nek, másrészt a bor mennyisé gének, 

mi nô sé gé nek oldaláról piacszabá lyozási 

esz kö zök kel behatárolt. A szôlô sza po rí tó-

anyag elôállítását és forgalmazását szinte 

a kezdetektôl, 1968 óta szabályozzák, 

az alapdirektívát sokszor módosították, 

legutóbb 2002-ben történt jelentékeny 

változtatás. 2003 februárjától valamely 

tagállam nemzeti listáján bejegyzett fajta 

vagy klón bármely másik tagállamban 

elfogadható lesz, ami gyakorlatilag közös 

európai fajtalistának felel meg.

d) Az érintett felület és növényanyag: 93 000 

hektár termô szôlôfelület, évente mint-

egy 2000–2500 hektár szôlôtelepítés, 

amihez mintegy 10 millió darab gyökeres 

ültetési anyagot állítunk elô.

e) Fôbb jellemzôk: A területet Ma gyar or szá-

gon szabályozó 90/1997. (XI. 28.) FM 

rendelet döntôen a megalkotása idején 

hatályos EU-szabályozásnak megfelelô 

elôírásokat tartalmazott, sôt néhány 

olyan rendelkezést is, amelyek csak a 

leg utóbbi módosítás során kerültek be 

kö te le zôen az uniós elôírásokba. Ilyen, 

az uniót megelôzô hazai elôírás volt a 

klónok nemzeti listára vétele, a faj ta fenn-

tar tá si te vé keny ség kötelezettsége, az 

in vitro szapo rí tott ültetési anyag mi nô-

sé gi követelményeinek szabályozása, a 

cer ti fikációs címkék és zárak, valamint 

származási bizonylatok kötelezô al kal-

mazása.

A nagy mértékû megfelelés ellenére néhány, 

a szôlô szaporítóanyag termelôket és rész-

ben a felhasználókat érintô fontos új elôírást 

kell a megalkotandó hazai rendeletbe iktatni. 

2005. január 1. után csak a legalább certi fi-

kált kategóriájú alanyvesszôk hozhatók for ga-

lomba, a standard kategóriájúak nem. Ezért 

2003–2004-ben fel kell számolni vagy át 

kell oltani a standard alany ültetvé nyeket.

A nemes fajták esetében az EU-direktí va 

nem tiltja a standard alapanyag használatát, 

s erre lehetôséget biztosít az egyes tag or szá-

gok nak. Ugyanakkor a direktíva az Európai 

Bi zott ság hatáskörébe utalja a standard 

ne mes sza po rí tó anyag forgalmazásának 

ké sôb bi til tá sát.
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A most életbe lépett uniós elôírás szerint a 

valamely tagállam nemzeti listáján szereplô 

va la mennyi fajta és klón szaporítható bármely 

tagállamban. Ez a lehetôség azonban nem 

befolyásolja azt az elôírást, hogy telepíteni 

csak az adott termôhelyre (borvidékre) be so-

rolt fajtákat lehet.

A certifikációs címkék alkalmazásában 

több fé le változást eredményez a harmoni zá-

ció. Az egymással összekötözött vagy más 

módon egybecsomagolt szaporítóanyag kö te-

ge ket közös certifikációs címkével is el lehet 

látni. A felhasz nálónak a szaporítóanyag 

cím ké jét egy évig meg kell ôriznie. A szapo-

rí tó anyag-forgalomban kötelezôen elôírt, 

a nö vé nyek, nö vé nyi részek egészségügyi 

ál lapo tá ról a növény-egészségügyi hatóság 

el le nôr zé se alapján kiállítandó növényútlevél 

adatait külön címke helyett a certifikációs 

cím kén is fel lehet majd tüntetni.

Az unióhoz történô csatlakozás alap ve tô-

en megváltoztatja a szaporító alapanyagok 

és ültetési anyagok nemzetközi forgalmának 

sza bályait. Az unió valamennyi tagállama 

kö zötti sza po rí tó anyag-forgalom – a vonatko-

zó direktívák elôírásainak való megfelelés 

kö vet kez té ben egyenértékûnek tekintett 

cer ti fi ká ci ós rend sze reknek köszönhetôen 

– nem korlátozható. Így e viszonylatban a 

ma szükséges import- és exportengedélye-

zé si, illetve ellenôrzési rendszer megszûnik. 

Ez elvileg korlátlan be- és kiszállításra ad 

le he tô sé get a szôlô szaporító alapanyagok és 

olt ványok esetében, nyílt versenyhelyzetbe 

hoz va a hazai szô lô is ko lákat. A nemzetkö zi 

for ga lom egyenlegét a fajtakínálat, az ár és a 

mi nôség versenyképessége fogja el dön teni.

Az unión kívüli, úgynevezett harmadik 

országba szállítandó szaporítóanyagra nem 

kell alkalmazni az EU-ban érvényes elôíráso-

kat. Ilyen irányban az exportálandó anyagra 

vonatkozó követelmények csak az importáló 

ország elôírásaitól függnek. A harmadik 

or szág ból történô import csak abban az eset-

ben lehetséges, ha a szállító ország cer ti fi-
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ká ci ós rendszere megfelel az unió elô írá sai-

nak. A megfelelôséget alapvetôen a Tanács 

jogosult eldönteni. E döntésig az importáló 

tagország értékelheti az egyenértékûséget.

A szôlô szaporítóanyagok termelésére, 

forgalmára vonatkozó szigorú elôírások 

rend sze rén egyetlen szûk rést az a le he tô-

ség jelent, hogy amikor valamely fajtá ból 

sza po rí tó anyag hiány áll elô, akkor – meg-

ha tá ro zott mennyiségben – az elôírtnál 

ala cso nyabb minôségû szaporítóanyag is 

for ga lomba kerülhet.

3.  Gyümölcstermô
növények szaporítóanyagai

a) Erre vonatkozó EU-joganyagok: A gyü mölcs-

ter mô növények szaporító- és ültetési 

anya gai elôállításának, forgalmazásának 

és e te vé kenységek ellenôrzésének alap-

el ve it a Tanács 1992/34 EGK számú 

di rek tí vá ja fektette le. Ennek alapján a 

Bi zott ság 1993/48 EGK direktívája tar-

tal maz za a gyümölcs szaporító- és ülteté-

si anyagokkal szembeni minimális kö ve-

tel mé nye ket. A Bizottság 1993/64 EGK 

irány elve ír ta le a gyümölcs sza po rí tó- és 

ültetési anyag szál lí tók (termelôk, forgal-

ma zók) ellenôrzésének követelmé nye it és 

mód sze rét. A Bizottság 1993/79 EGK 

irány elve ír ta elô az úgynevezett szállítói 

faj ta jegy zék kivitelezésének módját.

b) Hatályos hazai jogszabály(ok): A szôlô, 

komló, gyümölcs és dísznövény szapo rí-

tó anya gok elôállításáról és forgal ma zá sá-

ról szóló 90/1997. (XI. 28.) FM rendelet, 

amely sok tekintetben az EU-direktívák-

ban foglaltaknál szigorúbb elôírásokat tar-

tal maz a gyümölcs szaporító- és ültetési 

anyagok elôállítására, forgalmazására, 

minôségi követelményeire vonatkozóan. 

A csatlakozás idôpontjára teljes harmoni-

zált sá gú rendelet kerül kiadásra.

c) A szabályozottság mértéke az unióban: 

Viszonylag újonnan, a kilencvenes évek 

ele je óta szabályozott szakterület. Mivel 

az egyes tagállamokban a gyümölcster-

mesz tés jelentôsége és hagyományos 

sza bá lyo zott sága nagyon eltérô (Olasz-

or szág, Hollandia és Franciaország más 

elô ír ás okat szab, mint Svédország, Finn-

or szág és Luxemburg), uniós szinten 

csak a technikai minimumot jelentô C.A.C 

kate góriájú (Conformitas Agraria Commu-

nitatis) szaporítóanyag szabályozottsága 

általános. A magasabb, „certifikált” kate-

góriákra vonatkozó elôírások fakultatí-

vak, illetve nemzeti szinten kötelezôek a 

meghatározó gyümölcstermesztô tagál-

lamokban, mivel alkalmazásuk verseny-

elônyt jelent. A minôsítési rendszer alá 

vont gyümölcsfajokat az EU-direktíva 

tételesen felsorolja, de közös fajtalista 

még nincs.
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d) Az érintett felület és növényanyag: 94 000 

hektár termô gyümölcsös, évente mint-

egy 4000–6000 hektár gyümölcsös 

telepítése, amihez 25–45 millió darab 

gy ökeres ültetési anyagot (beleszámítva 

az erôsen ingadozó mennyiségben ter-

melt szamócát és a bogyósokat is) állí-

tunk elô. Ebbôl a gyümölcsfa oltvány elô-

ál lí tás hozzávetôleg 6,5–8 millió darab 

évente.

e) Fôbb jellemzôk: Általánosságban azt mond-

hat juk, hogy a jogharmonizáció so rán a 

terület szabályozására megal ko tan dó új 

rendeletben nem szükséges „felpuhítani” 

az eddigi hazai szabályozást a minimális 

követelményeket megfog almazó uniós 

direktívák szintjére, hiszen az új tagál-

lamok számára teljesen megnyíló hazai 

piacon a magyar termelôknek nem a 

mi ni má lis követelményeket, hanem a leg-

ma gasabb szakmai elvárásokat teljesítô 

beszállítókkal szemben kell majd helytáll-

ni uk. A mai szabályozás döntô mértékû 

megtartása mellett néhány olyan elem 

kerül majd az új hazai rendeletbe, amely 

lazít az eddigi kötöttségeken.

A legjelentôsebb változást a fajtahasználat 

liberalizálása jelenti. Ennek eszköze a szállí-

tói fajtajegyzék bevezetése lesz. A szállítói 

fajtajegyzék a szállítók, azaz a szaporító- és 

ültetési anyag termelôk és forgalmazók által 

elkészített fajtaleírás alapján készül. Így nem-

csak az állami fajtavizsgálat alapján állami 

elismerést kapott fajták, hanem gyakorlati-

lag bármilyen fajta szaporítható és termeszt-

hetô. Ez a lehetôség gyorsíthatja ugyan a 

fajtainnovációt, ugyanakkor tetemes kocká-

za tot is jelent a telepítôk számára, mivel 

olyan fajták is forgalomba kerülhetnek, 

amelyekrôl egyáltalán nincsenek hazai kísér-

le ti eredmények, termesztési tapasztalatok. 

A szállítói fajtajegyzékre történô felvételhez 

csak minimális morfológiai és fenológiai ada-

tok szükségesek, amelyek nem informálnak 

a ter mesz té si és áruértékrôl.

A másik fontos lépés a liberalizáció irá-

nyá ba, hogy a helyi, nem árutermelô felhasz-
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ná lók számára értékesítô faiskolák és 

le  ra  ka  tok ki ke rül het nek a jelenlegi szigorú 

en ge dé lye zé si és ellenôrzési eljárások alól.

Az EU-szabályozás lehetôvé teszi az üze-

mi törzs ül tet vények korlátozott számú azo-

nos fo ko zat ban történô továbbszaporítá-

sát. En nek ma gyar or szági bevezetése 

a nö vény-egész ség ügyi, faj ta keveredési 

ve szé lyek miatt még a most folyó szakmai 

egyez te té sek ered mé nyé tôl függ. Hasonló 

mér té kû szakmai kockázatok nélkül meg-

szün tet hetô a törzs ültetvények szaporí-

tásban tartásának jelenlegi idôbeli kor-

látozása. A törzsültetvények használatát 

elegendô szabályozni nö vény- egész ségügyi 

állapotuk és kondíciójuk, nem pedig koruk 

alapján.

4.  Dísznövény
szaporítóanyagok

a) Erre vonatkozó EU-joganyagok: 1998/56 

EK ta nácsi irányelv a dísznövény szaporító-

anya gok forgalomba hozataláról, 1993/

63 EGK bizottsági irányelv a dísznövény 

szaporítóanyagok és dísznövények felü-

gye le té rôl és ellenôrzésérôl, 1993/49 

EGK bizottsági irányelv a dísznövény sza-

po  rí tó anya gok kal szem ben támasztott 

kö ve tel mé nyek rôl, 1999/68 EK bizottsá-

gi irányelv a dísznövény szaporítóanyag 

szál lí tói fajtajegyzékrôl, 1999/66 EK 

bi zott sá gi irányelv a dísznövény szapo rí-

tó anyagok megjelölésének és dokumentá-

ció já nak követel ménye irôl.

b) Hatályos hazai jogszabály(ok): A szô lô, 

komló, gyümölcs és dísznövény szapo rí tó-

anyagok elôállításáról és forgalmazásáról 

szóló 90/1997. (XI. 28.) FM-rendelet, 

amely sok tekintetben az EU-direktívák-

ban fog lal tak nál szigorúbb elôírásokat 

tar tal maz a dísznövény ültetési anyagok 

elôállítására, forgalmazására, minôségi 

kö ve tel mé nyei re vonatkozóan, és megfe-

lel a megjelenésekor érvényben volt uniós 

elôírásoknak. Az 1998-as új EU-irányelv 

lényegi változtatásokat vezetett be. 

A csat la ko zás idôpontjára teljes harmoni-

zált sá gú rendelet kerül kiadásra.

c) A szabályozottság mértéke az unióban: 

Viszonylag újonnan, 1992 óta sza bá lyo-

zott szakterület. Jelentékeny változást 

az 1998-ban megújított tanácsi irány elv 

ho zott, amely a szabályozást egyrészt 

ki ter jesz tette valamennyi dísznövény 

faj ra és fajtára (ellentétben a korábban 

hasz nált faj/fajta listákkal), de egyúttal 

az ellenôrzést a szaporító alapanyagokra 

és a továbbnevelés céljából forgalmazott 

kis növényekre koncentrálta (az ültetési 

anyagok nem tárgyai az ellenôrzésnek).

d) Az érintett felület és növényanyag: A dísz nö-

vé nyek sajátos felhasználása miatt te rü le-

ti adat nehezen értelmezhetô. A hatályos 
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szabályozás alá vont díszfaisko lai szak te-

rü le ten 9–11 millió díszfát és díszcserjét 

sza porítanak évente, 13–15 millió a ne ve-

lés alatti és 5–8 millió az értékesített 

kész ter mék mennyisége. Ehhez jön még 

8–12 millió rózsatô és további 10–15 

millió rózsaalany.

e) Fôbb jellemzôk: Hazánk uniós csatlako zá sa 

változásokat hoz a dísznövény ága zat ban 

is. Ezekre kellô odafigyeléssel és az elô ké-

szü le tek idejében való megkez dé sé vel a 

ma gyar termesztôk fel tudnak készülni. 

Meg nyug ta tá sul ne feledkezzünk meg 

né hány tényrôl:

• A hazai dísznövénytermesztôknek ezután 

sem kell jobban félniük a megnyíló határok 

miatt nyugatról beözönlô dísznövények-

tôl, mint ma, hiszen már most sincsenek 

érvényben hazai dísznövény termékeket 

vé dô vá mok. A nyugati cégeknek ma is 

le he tô sé gük van arra, hogy termékeiket 

sza ba don behozhassák.

• Az EU-csatlakozást követôen termelési 

kvó ták ra a dísznövény ágazatban nem 

kell szá mí tani, csak a piaci versenyben kell 

helytállni. A jövedelmezô termelés alapja a 

kiemelkedô minôségû szaporítóanyag.

A dísznövény szaporítóanyag minôsítését 

Ma gyar or szá gon 1968-ban vezették be. 

Már ak kor fon tosnak tartották, hogy a 

köz te rü let re kiültetendô díszfa is ko lai anya-

gok faj ta azo no sak, megfelelô mi nô sé gû ek 

és egy ön te tû ek legyenek. Így helyezôdött 

a hang súly a dísz fa is ko lák ban elôállított, 

il let ve a kör nye zetünk díszítésére szánt, fás 

szá rú sza po rí tó- és ültetési anyagra. 1998 

óta ezek az elôírások a rózsára is vo nat koz-

nak. A ma még érvényben levô szabályozás 

nem terjed ki a lágyszárú egynyári és évelô 

dísznövényekre, az üvegházi és cserepes 

dísznövény kultúrákra.

A közösségi (és emiatt az új hazai) 

sza bá lyo zás abban tér el a korábbi hazai 

gyakor lat tól, hogy minden dísznövény fajnak 

és faj tá nak az unión belül forgalomba hozott 

sza po rí tó anya gá ra vonatkozik addig a fokig, 

amíg ab ból for gal ma zás ra szánt dísznövényt 

ál lí ta nak elô. Azaz vonatkozik valamennyi 

sza po rí tó alapanyagra (vetômagra és növényi 

rész re), amely bôl dísznövényeket állítanak 

elô, va la mint azok ra a kis méretû gyökeres 

nö vény kék re, amelyeket továbbnevelés cél já ra 

értékesítenek más faiskoláknak. A saját fel-

hasz ná lás ra elôállított szaporítóanyag nem 

tárgya a szabá lyo zásnak.

Az ellenôrzöttek körébe kerülnek a lágy-

szá rú dísz nö vények szaporításával fog lal ko zó 

sza porítóanyag termelôk (ide ért ve a mik ro-

sza porító laboratóriumokat is), va la mint a 

lágy szá rú ak at forgalmazó dísz nö vény szapo rí-

tó anyag impor tôrök és nagy ke res ke dôk.

Az elôb biekben részletezett tevékenysé-

get foly ta tó személyeknek és üzemeknek be 

kell je lent kez niük a szaporítóanyag-el le nôr zés-
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re kijelölt hatóságnál, és tevékenységü ket csak 

a jogszabályban megadott feltéte lek teljesítése 

mellett végezhetik. Az uniós jog sza bá lyok a 

regisztrált forgalmazók ré szé re szi go rú 

nyil ván tartás vezetését ír ják elô a be szer-

zett, az üzemben található és a ki szál lí tott 

(forgalomba hozott) sza po rí tó anya gok ról, 

egy-egy szállítmány össze té te lé rôl és a ter-

mesztés kritikus pontjai esetében végzett 

önellenôrzésekrôl. A termesztési mód szert 

írás ba kell foglalni. A termesztôk, il let ve 

for gal ma zók fokozott gondot kell hogy 

for dít sa nak az ál ta luk termesztett sza po rí tó-

anya gok faj ta azo nos sá gá ra, jó kondíciójára, 

ki tû nô minôségére, károsítóktól való men-

tes sé gé re, tételenként való elkülönítésére, a 

faj ta ke ve re dés megakadályozására, az elô írt 

kísérô dokumentumok meglétére és a ter mé-

kek megfelelô jelölésére.

A szaporítóanyag csak akkor forgalmaz-

ha tó, ha a kísérô dokumentumon, címkén 

két nyel ven (magyarul és az unió egyik 

hi va ta los nyel vén) szerepelnek a szüksé-

ges ada tok. Az egyes tagországok az árut 

kí sé rô do ku men tu mot összekapcsolhatják 

a nö vény-egész ség ügyi szempontból megkí-

vánt növényútlevéllel.

Az unióban nincs közös dísznövény faj/faj-

ta lista, de szaporítóanyagot fajtanéven csak 

akkor lehet forgalomba hozni, ha:

• a fajta oltalmat élvez, vagy az oltalom 

el bí rá lá sa folyamatban van;

• közismert, azaz megtalálható vala mely 

tag ál lam nem zeti fajtajegyzékében, il let-

ve be jegy zé se folyamatban van;

• szerepel a forgalmazó által vezetett, szállí-

tói fajtajegyzéken, amely tartalmazza:

› a fajta nevét (ahol ez szükséges, közis-

mert szinonim nevét is),

› a fajta leírását, amelyet a nemzetközi 

irány elvekkel (UPOV-DUS) összhang-

ban kell elkészíteni,

› tájékoztatást a fajtaazonosság, illetve 

faj ta tisz taság megôrzése érdekében 

al kal mazott sza po rí tás módjáról,

› a fajtához leginkább hasonló más faj-

ták tól való megkü lön böz tet hetôség 

is mér veit.

A harmadik országba irányuló exportra ter ve-

zett szaporítóanyagra nem vonatkoznak az 

uniós elôírások. Ezért ezeket a Közösségen 
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belüli forgalomra szántaktól teljesen el kell 

különíteni. Az ilyen szaporítóanyag EU-meg-

fe le lô ségérôl az ellenôrzô hatóság nem 

adhat igazolást. Dísznövény szaporítóanyag 

harmadik országból való behozatala esetén 

a for gal ma zó nak biztosítania kell, hogy 

az im por tált szaporítóanyag mindenben 

meg fe lel jen a Közösségben elôállított szapo-

rí tó anyag gal szemben támasztott követel mé-

nyek nek, beleértve a növény-egészség ügyi 

alkalmasságot. Ebben az esetben a sza po rí-

tó anyag jelölésein fel kell tüntetni a szár ma-

zá si országot is. Közösségen belüli sza po rí-

tó anyag-hiány esetén – különösen indokolt 

esetben – a Bizottság engedélyt adhat ala-

cso nyabb minôségû szaporítóanyag rendkívüli 

eset ben való forgalomba hozatalára.

Az unió piacán való versenyképesség 

ér de ké ben re mél he tô leg hazánkban is 

ha ma ro san ki ala kul nak kellô üzemméretû, 

spe ci ali zá ló dott üze mek, amelyeknek nagy 

mennyi sé gû, gazdag fajtaválasz tékú, egysé-

ges kiszerelésû, megbíz ható származású, jó 

mi nô sé gû és olcsó szaporítóanyaga alapját 

ké pez heti a magyar dísznövény ágazat fel vi-

rá goz ta  tásának, és lehetôséget ad a globali-

zá ló dó piac igényeinek kielégítésére.

5.  Vetômagnak nem minôsülô 
zöldség szaporítóanyagok 

(palánták)

a) Erre vonatkozó EU-joganyagok: 1992/33 

EGK ta nácsi irányelv a vetômagnak nem 

mi nô sü lô zöldség szaporító- és ültetési 

anya gok forgalomba hozataláról, 1993/

61 EGK bizottsági irányelv a vetômag-

nak nem minôsülô zöldség szaporító- és 

ül te té si anyagokkal szemben támasztott 

kö ve tel mé nyek rôl, 1993/62 EGK bizott-

sá gi irányelv a vetômagnak nem minôsülô 

zöld ség szaporító- és ültetési anyagok fel-

ügye letérôl és ellenôrzésérôl.

b) Hatályos hazai jogszabály(ok): Eddig a 

ha zai jogrendben nem szabályozott szak-

te rü let. A csatlakozás idôpontjára teljes 

harmonizáltságú rendelet kerül kiadásra.

c) A szabályozottság mértéke az unióban: 

Vi szony lag újonnan, a kilencvenes évek 

ele je óta sza bályozott szakterület. A zöld-

ség fajtákra érvényes közös fajtajegyzék 

(Common Catalogue) értelemszerûen a 

pa lán ták ra is vonatkozik. Csak a nemzeti 
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faj ta jegy zék ben és e listán szereplô fajták 

szaporíthatók és forgalmazhatók. A lis tá-

ra vétel alapja a DUS vizsgálatoknak való 

megfelelés.

d) Az érintett felület és növényanyag: A hazai 

zöldségtermesztési ágazat mind a növény-

ter mesz tés, mind a kertészet volumenét 

tekintve jelentékeny szerepet tölt be a 

nem zet gaz da ság ban. Az ágazat az összes 

me zô gaz da ságilag mûvelt területnek 1–2 

szá za lé kán a növénytermesztés bruttó 

ter me lé si értékének 12–13 százalé kát 

adja, a kertészeten belül pedig 30–40 

szá za lék kal részesedik. A hazai, meg kö ze-

lí tô en 5–6 ezer hektár hajtató felületen 

termesztett zöldségkultúra éves becsült 

szükséglete 500–510 millió darab, inten-

zív körülmények között nevelt, nagy egye-

di értéket képviselô tápkockás pa lánt a. 

A szabadföldi termesztésben a pa lán tá ról 

nevelt kultúrák területe mintegy 25–30 

ezer hektárra tehetô, amely nek éves 

pa lán ta igénye mintegy 2 mil li árd darabra 

becsülhetô.

e) Fôbb jellemzôk: A jövedelmezô zöldség-

ter mesz tés alapja a jó minôségû 

sza po rí tó anyag. Ha zánk ban a zöldség-

ter mesz tés cél já ra elôállított, illetve 

for ga lom ba ho zott sza po rí tó anyagot, 

pa lán tát ez ide ig minôségi ellenôrzésnek 

nem ve tet ték alá. A forgalomba kerülô 

sza po rí tó  anyag nak ki zá rólag a növény-

egész ség ügyi feltéte lek nek kellett 

meg fe lel nie. A kö zös sé gi jog sza bá lyok-

kal össz hang ban a csatlako zás napjára 

Ma gyar or szágon is fel kell ál líta ni egy 

sza po rí tó anyag-minôsítési rend szert 

a ve tô mag nak nem minôsülô zöld ség 

sza po rí tóanyagok (közkeletû szó hasz ná-

lat tal: palánták) ellenôrzésére. A mi nô sí-

tési rendszer bevezetését a Kö zös sé gen 

be lül az in do kol ta, hogy a for ga lom ba 

ho zott (ter mesz tett vagy im por tált) 

zöld ség palánta minôsége alap ve tôen 

meg határozza az árutermesztô zöld ség-

ter mesz tés eredményességét.

A zöldségpalánta-termesztô, illetve forgal-

ma zó (kereskedô, importôr) köteles nyilván-

tar tás ba vetetni magát az erre kijelölt 

ha tó ság nál. A regisztrációra köteles üzem-

nek – azon túlmenôen, hogy rendelkezik 

szak irá nyú végzettségû szakemberrel és 

eleget tesz több más feltételnek – írásba 

kell foglalnia termesztési módszerét, meg 

kell határoznia az általa elôállított szapo rí-

tóanyag ter mesz té sé nek kritikus pontjait. 

Naprakész nyil ván tar tást kell vezetnie a 

vásárolt, az üzemben lévô és a kiszállított 

(ér té ke sí tett) anyagokról, a megjelenô 

ká ro sí tók ról, az al kal ma zott kezelésekrôl, 

va la mint a kritikus pon tok esetében végzett 

ön el len ôrzésekrôl.

Az uniós szabályozás a következô zöldség-

fajokra és fajtáikra terjed ki:
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Allium ascalonicum → salottahagyma

Allium cepa L. → vöröshagyma

Allium fistulosum L. → téli sarjadékhagyma

Allium porrum L. → póréhagyma

Allium sativum L. → fokhagyma

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. → turbolya

Apium graveolens L. → zeller

Asparagus officinalis L. → spárga

Beta vulgaris L. var. vulgaris → mángold

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. → cékla

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) 

Alef. var. sabellica → leveles kel

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. 

var. botrytis L. → karfiol

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. 

var. cymosa Duch. → brokkoli

Brassica oleracea L. convar. gemmifera DC → 
bimbóskel

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. 

var. sabauda L. → kelkáposzta

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. 

var. alba DC → fejeskáposzta

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. 

var. rubra DC → vöröskáposzta

Brassica oleracea L. convar.acephala (DC) Alef. 

var. gongyloides → karalábé

Brassica pekinensis L. → kínai kel

Brassica rapa L. var. rapa → répa

Capsicum annuum L. → paprika

Chicorium endivia L. → endívia

Chicorium intybus L. (partim) → levélcikória 

(cikóriasaláta)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai 
→ görögdinnye

Cucumis melo L. → sárgadinnye

Cucumis sativus L. → uborka

Cucurbita maxima L. → sütôtök

Cucurbita pepo L. → tök

Cynara cardunculus L. → kardi

Cynara scolymus L. → articsóka

Daucus carota L. → sárgarépa

Foeniculum vulgare P. Mill. → édeskömény

Lactuca sativa L. → fejessaláta

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ax 

Farw. → paradicsom

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. 

Hill → petrezselyem

Phaseolus coccineus L. → futóbab

Phaseolus vulgaris L. → bokorbab

Pisum sativum L. (partim) → zöldborsó

Raphanus sativus L. → retek

Rheum → rebarbara

Scorsonera hispanica L. → feketegyökér

Solanum melongena L. → tojásgyümölcs

Spinacia oleracea L. → spenót

Valerianella locusta (L.) Laterr. → mezei 

(galambbegy) saláta

Vicia faba L. (parim) → lóbab

Biztosítania kell a szaporítóanyag fajta-

azo nos sá gát, az egyes tételek elkülönítését 

és jelölését, a keveredés megakadályozását 

és a kiváló minôséget. A forgalmazás sar-

ka la tos pontja, hogy a szaporítóanyag – a 

nö vény-egész ség ügyi alkalmasságon túlme-
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nô en – csak az elôírt adatokat tartalmazó 

je lö lé sek kel, illetve dokumentummal ellátva 

kerülhet kereskedelmi forgalomba. A kísérô 

dokumentumon, illetve a címkén két nyelven 

(magyarul és az unió egyik hivatalos nyelvén) 

szerepelnie kell a szükséges adatoknak. 

A tagországok az árut kísérô dokumentu-

mot össze kapcsolhatják a növény-egészség-

ügyi szempontból megkívánt növényútlevéllel. 

A saját célra elôállított, valamint kiskerti fel-

hasz nálásra és kis mennyiségben forga lom ba 

hozott palánták nem tartoznak a mi nô sí tési 

rendszer alá.

Zöldség szaporítóanyag harmadik ország-

ból való behozatala esetén a forgalmazónak 

biztosítania kell, hogy a behozott szapo rí-

tó anyag mindenben megfelel a Közösség-

ben elô ál lí tott sza po rí tó anyag gal szemben 

tá masz tott kö ve tel mé nyek nek, be le ért ve a 

nö vény-egész ség ügyi al kal mas sá got. A sza-

po rí tó anya got kí sé rô do ku men tu mo kon, cím-

ké ken fel kell tün tet ni a szár ma zá si or szá-

got. Kö zös sé gen belüli szaporítóanyag-hiány 

ese tén – különösen indokolt esetben – a 

Kö zös ség szer vei en ge délyt ad hat nak ala cso-

nyabb mi nô sé gû sza po rí tó anyag rend kí vü li 

esetben való forgalomba hozatalára.

A zöldség szaporítóanyagok elôállí tá sá-

nak, forgalmazásának és felhasználá sá nak 

állami ellenôrzését az erre kijelölt ha tó sá gok 

végzik. E szervek képviselôi az elle nôr zés 

során – többek között – jogosultak a sza po-

rí tó anya gok nyilvántartásával, forgal ma zá-

sá val, felhasználásával kapcsolatos iratokba 

be te kin te ni, azok valódiságát vizsgálni, 

ró luk má so la tot készíteni, a szaporító anya-

gok ból mintát venni, az ellenôrzés során 

al kal mat lan nak ítélt szaporítóanyagot a 

for ga lom ba hozataltól eltiltani, zárolni, 

a zár la tot feloldani, bizonyos esetekben a 

sza po rí tóanyag megsemmisítését elrendelni, 

minôségvédelmi bírságot kiszabni. A kijelölt 

hatóság képviselôi az üzemben rendszeres 

elle nôr zést végeznek a szaporítóanyagok 

kö zös ségi megfelelésének biztosítása ér de-

ké ben. Ezenkívül az unió megfelelô szakmai 

szer ve ze té nek képviselôi is tarthatnak el le n-
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ôr zést, a szaporítóanyagból mintát vehet-

nek, azt kitermeszthetik.

A csatlakozást követôen termelési kvóta a 

zöldségágazatra nem vonatkozik, csak a piaci 

versenyben kell helytállni. Magyarországon 

kívánatos a mainál jobban központosítani a 

palántanevelést, ennek segítségével ugyanis 

a szétaprózott hazai zöldségtermelés egysé-

ges szaporítóanyag használatával képes a 

globalizálódott piac igényeinek megfelelô, 

egységes minôségû áru elôállítására és 

fo lya ma tos szállítására. A zöldség szapo rí tó-

anyag és palánta elôírásairól szóló közösségi 

joganyag nagyobb felelôsséget ró az elôál-

lítóra, de növeli a felhasználó biztonságát, 

ez zel összefüggésben javítja a termesztés 

szín vo na lát és eredményességét.

6. Erdészeti 
szaporítóanyagok

a) Erre vonatkozó EU-joganyagok: 1999/105 

EGK ta ná csi irányelv az erdészeti szapo rí-

tó anya gok forgalomba hozataláról, 2002/

1597 EK bizottsági rendelet az er dé sze ti 

szapo rí tóanyagok kiinduló anya gai nem ze-

ti lis tá já nak egységes for mai kö ve tel mé-

nyei rôl, 2002/1598 EK bi zott sá gi ren de let 

a hivatalos hatóságok kö zötti közös admi-

nisz tratív együtt mû kö dés rôl erdészeti sza-

po rítóanyagok for gal ma zá sa tárgyában, 

2002/1602 EK bizottsági rendelet azon 

eljárás rész le tes sza bá lyai ról, amelynek 

alap ján va la mely tagállam megtilthatja 

te rü le tén meg ha tá ro zott erdészeti szapo-

rí tó anyagok végfelhasználók számára 

tör té nô for gal ma zá sát, 2002/2301 EK 

bi zott sá gi rendelet a kis mennyiségûnek 

te kint he tô erdészeti vetômagtételek meg-

ha tá ro zá sá ról.

b) Hatályos hazai jogszabály(ok): Az erdésze-

ti szaporítóanyagokról szóló 91/1997. 

(XI. 28.) FM rendelet, amely az unió elô-

írá sai val szakmai tekintetben gyakorla ti-

lag azonos. Kiegészítése a csatlakozás 

idô pont já ig fôleg az EU néhány újabb 

ad minisztrációs eljárása és a szigorúbb 

ellenôrzés követelményei miatt szüksé-

ges. A csatlakozás idôpontjára teljes har-

mo ni zált sá gú rendelet kerül kiadásra.

c) A szabályozottság mértéke az unióban: 

1968 óta szabályozott szakterület, 1999-

ben tel je sen átdolgozott követelmény-

rend szer rel. A 2003. évvel közös európai 

ki in du ló-anyag (szaporítóanyag-forrás) 

lista lépett érvénybe.

d) Az érintett felület és növényanyag: Ma gyar-

or szág 19 százaléka erdôvel borított, ez 

hoz zá vetôleg 1,8 millió hektárt jelent, 

amelynek tervszerû megújítását évi mint-

egy 18–22 ezer hektár erdôfelújítás, bô ví-

té sét 8–15 ezer hektár erdôtelepítés szol-

gál ja. Az éves szaporítóanyag-elô ál lí tás 

190–310 millió darab között inga do zik.
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e) Fôbb jellemzôk: A minôsítési és származás-

i gazolási kötelezettség csak a gazda-

sá gi lag jelentôsebb fafajokra áll fenn. 

A je len tôs fa jok listáját az EU-direktíva 

té te le sen megnevezi, a rendszer alá vont 

fa jok száma 19-rôl 46-ra emelkedett. 

A rend szer be vont fajokra származási 

kör  zeteket kell kialakítani.

A szaporítóanyagnak ismert helyrôl kell szár-

maz nia, amely lehet magforrás (származási 

kör zet vagy erdôállomány), illetve törzsültet-

vény. A törzsültetvény elsôdlegesen szapo rí-

tó alapanyagok (mag, dugvány stb.) elôállí-

tá sá ra létesített növényállomány, amelyet 

a ki bo csá tott szaporítóanyag jellege (mag, 

dug vány, sarj stb.), szaporítási fokozata 

(szu per elit, elit, certifikált), leszármazási 

szint je (nemesítôi törzsanyag, központi, üze-

mi törzsültetvény) jellemez.

Az erdészetben törzsültetvénynek te kint-

jük az anyatelepeket, amelyekrôl fôleg a 

nyá rak, fûzek dugványai nyerhetôk; a mag-

ter mesztô ültetvényt (plantázst), amelyben 

többnyire kiválasztott törzsfák oltványai 

te rem nek magot. Törzsültetvény rangban 

van nak a ki választott kategóriájú magterme-

lés re je lölt erdô ál lományok, magtermelô 

ál lo má nyok is. A törzsültetvényeket a szak-

ha tó ság engedélyezi, nyilvántartja és rend-

sze re sen ellenôrzi.

A szaporítóanyag forgalomképességé nek 

minimuma a begyûjtés helyének (er dô rész-

let, erdô gaz dasági táj, származási kör zet) 

azo no sí tása, vizs gá la tok nélkül: ez a szár-

ma zás azo no sí tott ka te gó ria. Ha a szapo rí tó-

anyag for rá sát is mert szár ma zási kör zet ben 

és azon belül meg ha tá rozott kö ve tel mény-

rendszer szer int választották ki kül sô meg-

je le né se (fenotípusa) alap ján, állományszintû 

szelekció esetén kiválasztott, egyedi szintû 

szelekció esetén kiemelt kategóriájú sza po-

rí tó anyagról beszélünk. Amennyiben a rend-

szer által meg határozott módszertan alapján 

összehasonlító kísérletekkel is bizonyítható 

a ki in du ló  anyag genetikailag meghatározott 

többlethasznossága (kedvezôbb fahozam, 

mi nô ség, ellenálló képesség stb.), akkor a 

be lô le szár ma zó szaporítóanyag vizsgált 

ka te gó ri ájú.
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Szaporítóanyagot csak akkor lehet for ga lom-

ba hozni, ha besorolható a már rész le te zett 

ka te gó riák valamelyikébe. Valamennyi sza po-

rí tó alapanyag származását a hatóságnak 

vagy megbízottjának kell iga zol nia. Csak a 

ha tó ság által minôsített és tanúsított (cer ti-

fikált) szaporítóanyag hoz ha tó forgalomba. 

A forgalomba hozott és felhasznált tételekrôl 

– a minôsítô szemle jegyzôkönyv adatai alap-

ján – a termelô köteles származási igazolást 

kiállítani és azt a vásárló részére átadni.

A tagállamoknak egységesített szer-

ke ze tû kiinduló-anyag nemzeti listát kell 

ké szí te ni ük, s azok összesítésével készül el 

a közös kiinduló-anyag lista. Az ott felso-

rolt valamennyi szaporítóanyag-forrásból 

szár ma zó szaporítóanyag forgalmazható az 

unió területén. A tagállamok jogosultak arra, 

hogy területükön részlegesen vagy teljesen 

korlátozzák egyes szaporítóanyagok vetési 

vagy erdôsítési célú értékesítését. Erre 

akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó szapo-

rí tóanyag – tekintettel a származási hely 

ökológiai (éghajlati) körülményeire és/vagy 

a növényanyag fenotípusos és genetikai 

adott sá gai ra – az adott országban nem 

al kal mas erdôgazdasági célú felhasználásra, 

a hazai erdôkre, a természeti környezetre, 

a geneti kai és a biodiverzitásra gyakorolt 

ká ros ha tá sa miatt. Az eljárás számszerû-

sített er dô gaz da sá gi tapasztalatok és/vagy 

tudomá nyos módszerû vizsgálatok, összeha-

son lí tó kísérletek eredményei alapján indít ha-

tó meg. A korlátozás a Bizottság engedélye 

alapján rendelhetô el.

Harmadik országba irányuló export ra a 

minôsítési rendszer elôírásai nem vo nat koz-

nak, és onnan szaporítóanyagot importálni 

csak a Bizottság engedélye alapján lehet. Az 

ilyen szaporítóanyagot a termesztés teljes 

folyamatában elkülönítetten kell kezelni 

és csökkentett követelményszintûként kell 

meg jelölni.

Két EU-tagállam közötti átszállítás esetén 

a küldô tagállam hatóságának haladékta la nul, 

de legkésôbb 60 napon belül írásban értesíte-

nie kell a fogadó tagállam illetékes hatóságát 

az átszállított szaporítóanyag származási és 

mennyiségi adatairól. Az ér te sí tés re egy kö te-

le zô en elôírt tartalmú, úgy ne ve zett infor-

mációs lap szolgál, amely gya kor la tilag a 

származási igazolvány adata it ismétli meg.
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