minőséget igazoló végső minősítésig. A folyamatot az
utóellenőrzés zárja, ami a vetőmagtételek kisparcellás
fajtaazonosító kitermesztését jelenti.

A vetőmag-előállításnak és
vetőmag-forgalmazásnak
milyen személyi feltételei vannak?
Vetőmag-előállítást, vetőmag-szaporítást csak olyan természetes, vagy jogi személy folytathat, aki a termékpálya szerinti terméktanács tagja. Vetőmag-forgalmazást
nyilvántartásba-vételi, illetve engedélyezési kötelezettség nélkül bárki végezhet.
A NÉBIH honlapján on-line módon is ellenőrizhető
a vetőmag eredete: www.nebih.gov.hu > Szakterületek
> Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság > Szakterületek > Vetőmag felügyeleti szakterület
Az adatbázis link a fémzárszám, címkesorszám, és a címke dátuma alapján megmutatja a kérdéses tétel fajfajta
adatait és a hivatalosan kiállított okmányait. A program az OMMI és MgSzH, illetve NÉBIH által címkézett
tételeket tartalmazza 2004. 07. 01-től folyamatosan,
a kiadott ISTA bizonyítványokat 2010. 08. 20-tól, belföldi okmányt még nem tartalmaz, feltöltése folyamatos.
Nem magyar tételek adatait a rendszer nem tárolja.

Tájékoztató
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu
ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Telefon: 06/1 336 9009
Zöldszám: 06/80 263 244

Vetőmag:
10 kérdés, 10 válasz

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

Hogyan ismerhető fel
a hamisított vetőmag?
A hamisított vetőmag nehezen ismerhető fel. A csomagolóanyag (általában papír- vagy szövött zsák) lopott
vagy újragyártott. A hamisított vetőmag függőcímkéje
általában fénymásolt vagy nyomdai eszközökkel újragyártott, téphető és nem vízjeles. Az eredeti hazai
hatósági vetőmag függőcímke nem – vagy rendkívül
nehezen – téphető, a vetőmagfelügyelet logójával vízjelzett többrétegű címke. Mindegyik címke egyedileg
sorszámozott és egyes tipusok vonalkóddal ellátottak.

Mi a különbség a hamisított és
a fekete vetőmag között?

és Kertészeti Igazgatóság vagy a megyei járási hivatalok
vetőmag és szaporítóanyag felügyeleti osztály szakembereivel. Vetőmaghamisítás esetén a károsult és a NÉBIH
büntető feljelentést tesz.

Hogyan lehet meggyőződni
a vetőmag minőségéről?
A vetőmag minőségét a forgalomba helyezéskor hatósági, vagy hatóság által felhatalmazott hivatalos vetőmagvizsgálatokkal kell igazolni. Minden kereskedelmi
forgalomban levő vetőmagtétel a vetőmag értékmérő
tulajdonságainak tekintetében (tisztaság, idegenmag

Mi a teendő, ha hamisított
vetőmaggal találkozunk?
A vetőmaghamisítás általában az egyedi azonosító jelzés (függőcímke) meghamisításával magvalósuló bűncselekmény, ezért a hamisítás tényének ellenőrzésére
fel kell venni a kapcsolatot a NÉBIH Növénytermesztési

A forgalomba hozott vetőmag minőségéért, eredetiségéért és forgalmazhatóságáért a forgalmazó felel.

A vetőmagtétel forgalmazásánál
van-e érvényességi idő?
A vetőmagtételek forgalmazásának nem feltétele az érvényességi idő, a forgalmazó felel azért, hogy az általa
eladásra kínált vetőmag a rendeletben előírt követelményeket teljesíti.

A hatósági vetőmag függőcímke
milyen célt szolgál?

A vetőmaghamisítók célpontjai nagy értékű hibrid növények vetőmagvai a hibrid kukorica és hibrid napraforgó
vetőmagok. Hamisított vetőmag esetén hamisított
a függőcímke és a zsák, továbbá a csomagolóanyagban
piaci termény (áru kukorica vagy áru napraforgó) van.
A zsákban a kukorica illetve napraforgó a csávázottság
látszatát keltve általában valamilyen színező anyaggal
festett. A hamisított vetőmag nem vetőmag, vetési célra
alkalmatlan. A terményszárítás és terménytárolás vetőmagelőállítástól eltérő körülményei miatt a magok általában töröttek, nem is csíráznak ki.
A fekete vetőmag a vetőmag-minősítési eljárás valamely szakaszán már átesett (például hivatalos szántóföldi ellenőrzésben részesült), de nem fémzárolt és
nem minősített vetőmagok. A fekete vetőmag általában számla és vizsgálati eredmények nélkül, így szabálytalanul forgalomba hozott vetőmag.

Ki vállal felelősséget a forgalomba
hozott vetőmag minőségéért?

A hatósági vetőmag függőcímke egyedi azonosító jelként a vetőmagtétel zárására használt fémzárat helyettesítő eszköz és egyben a tétel jelölésére szolgáló hivatalos okmány. A hatósági címke igazolja, hogy az általa
jelölt vetőmagtétel megfelel a jogszabályi előírásoknak, és ez által forgalomba hozható.

tartalom, csírázóképesség, magegészségi állapot stb.)
meg kell feleljen az EU, illetve hazai jogszabályi minimum követelményeknek. Az első forgalomba helyezés
időpontjában mindezek igazolására a hazai vagy nemzetközi vetőmag minősítő bizonyítvány szolgál.

Hol lehet információt kérni
a vetőmagtétel eredetiségéről?
A NÉBIH NKI vagy a megyei járási hivatalok vetőmag
és szaporítóanyag felügyeleti osztályok telefonos szóbeli vagy írásbeli megkeresésre a hatósági függőcímkén található azonosító adatok alapján igazolni tudja
a vetőmagtétel nem hamis voltát.

Milyen általános, vetőmagforgalombahozatali
követelmények vannak?
A vetőmagvak forgalomba hozatalára a 2003. évi LII.
törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt előírások
az irányadók. Szántóföldi növények és kertészeti fajok
esetében csak minősített vetőmagot szabad forgalomba hozni.
A vetőmag-minősítésnek több részfolyamata van,
melyeket a növénytermesztési hatóság ellenőriz.
A fajtafenntartások, vetőmag-előállítások szántóföldi
ellenőrzésével kezdődően, a származás igazolásán át,
a fémzárolás, mintavétel és vetőmagvizsgálat lépésein keresztül jut el a vetőmagtétel fajtaigazolást és

