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és Kockázatkezelésért 
felelős elnökhelyettes 

Borászati és Alkoholos 
Italok Igazgatóság 

Növény- Talaj és 
Agrárkörnyezetvédelmi 

Igazgatóság 

Állategészségügyi és 
Állatvédelmi Igazgatóság 

Kiemelt Ügyek 
Igazgatóság 

Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Ellenőrzési 

elnökhelyettes 

Gazdasági 
elnökhelyettes 

Költségvetési 
Igazgatóság 

Felügyeleti Díj és 
Forgalmazói 
Ellenőrzési 
Igazgatóság 

Vagyongazdálkodási 
és Üzemeltetési 

Igazgatóság 

Hivatalszervezési 
Igazgatóság 

Erdészeti Igazgatóság 

Mezőgazdasági Genetikai 
Erőforrások Igazgatóság 

Rendszerszervezési és 
Felügyeleti Igazgatóság 

Adatvagyon-gazdálkodásért 
és Stratégiáért felelős 

elnökhelyettes 

Állatgyógyászati 
Termékek 

Igazgatósága 

Élelmiszer- és 
Takarmánybiztonsági 

Igazgatóság 

Kockázatkezelési 
Igazgatóság 

Állategészségügyi 
Diagnosztikai 
Igazgatóság 

Élelmiszerlánc-biztonsági 
Laboratórium 
Igazgatóság 

Audit Önálló 
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Nébih elnöki utasítás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
szervezeti felépítéséről 

 

MGEI Zsigmond Richárd igazgató 
Állattenyésztés Felügyeleti osztály 
Állati Génforrás Megőrzési osztály 
BIONYOM Osztály 
Agrárgazdálkodás Informatikai Osztály 
Agrárgazdálkodás Felügyeleti osztály 
Vetőmag Felügyeleti Osztály –Lukács József 
Növénytermesztés Informatikai Osztály –Károlyi Gyula 
Szántóföldi Fajtakísérleti Osztály –Csapó József 
Kertészeti Fajtakísérleti Osztály –Pernesz György 
Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály –Nagy Áron 
Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály –dr Bordács Sándor 

 

ÉLI dr Nagy Attila igazgató 

Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium –Ripka Gézáné 

 



Állami fajtaelismerés jogszabályi és metodikai háttér I. 

 
Jelenleg Magyarországon a növényfajták állami elismerését a 2003. évi 
LII. törvény „A növényfajták állami elismeréséről, a szaporító-anyagok 
előállításáról és forgalomba hozataláról”; valamint annak végrehajtásáról 
szóló 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet szabályozza.  
 
A növényfajták állami elismeréséhez és a növényfajta-oltalom 
megszerzéséhez szükséges kísérleti vizsgálatokat – a Fajtaminősítő 
Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint – a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi. 
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• ellátja a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, 
• elvégzi, illetve kihelyezett kísérletekben és külföldi társhatóságoknál elvégezteti az új 
növényfajták állami elismeréséhez, fajtaoltalmához szükséges vizsgálatokat, 
• vizsgálati jelentést készít a Fajtaminősítő Bizottság részére az állami elismerésre bejelentett 
növényfajták állami elismerhetőségére vonatkozóan, folyamatosan fejleszti a fajtakísérleti 
módszertant,  
• a növénytermesztési hatóság részére (AM) elkészíti a növényfajták állami elismeréséhez, 
meghosszabbításához, megújításához szükséges vizsgálati összefoglalót, valamint ezek 
vonatkozásában a fajtára vonatkozó értékelést,  
• közzéteszi az államilag elismert fajták Nemzeti Fajtajegyzékeit, valamint ellátja az 

Európai Unió számára történő tájékoztatási kötelezettséget,  

• engedélyezi az állami elismeréshez szükséges vizsgálat alatt álló növényfajták egyedi 

szaporítását és forgalmazását,  

• működteti a Fajtaminősítő Bizottságot. 

SZFO –KFO 
feladatai  
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Állami fajtaelismerés jogszabályi és metodikai háttér II. 



2.1 Bejelentés kezdeményezése: F401 hivatalos bejelentőív 
2.2 Bejelentés elfogadása: folyamatosadott tenyészidőszak: határidőreNÉBIH 

nyilvántartásba vesz 
2.3 Vizsgálat szüneteltetése, megszűnése, bejelentésének visszavonása, meghosszabbítása 

2.3.1 Szüneteltetés: egy ízben F404 
2.3.2 Megszűnés: Rendelet alapján, v. visszavonás F404 
2.3.3 Meghosszabbítás: 1 év DUS vizsgálat 

2.4 Új fenntartó bejegyzése: F405; elismert, de nem oltalmazott fajták esetében 
2.5 Bejelentések nyilvántartása: beérkeztetésiktatásnyilvántartási szám 
2.6 Fajtanév bejelentés: F402 
2.7 Egyéb általános tudnivalók 

2.7.1 Elismerés utáni ellenőrzés 
2.7.2 Felkerülés a nemzeti, EU és OECD jegyzékekre: 

ÁE határozatNemzeti FajtajegyzékEU Bizottság tájékoztatása: EU Közös Katalógus 
NÉBIH évente tájékoztatást küld az OECD tagállamoknak kiegészítésről 

2.7.3 Visszavonás a Nemzeti Fajtajegyzékről 
2.7.4 NFJ való szereplés meghosszabbítása: 2004-től 10 év, lejárat előtt két évvel 

kérvényezni kell és egy éves DUS vizsgálati megfelelés a feltétel 
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Állami fajtaelismerés jogszabályi és metodikai háttér III. 



Fajtaminősítő Bizottság 
Szántóföldi szekció: 12 tag 

Szerepköre: javaslatot tesz a fajta állami elismeréséről vagy a vizsgálat 
megszüntetéséről 

Évi két - három ülés 

Tagjai: független szakértők 

Delegáló szervezetek: egyetemek, terméktanácsok, élelmiszeripari 
feldolgozó szervezetek, termelői képviselet 

Kinevezés: AM miniszter 

Elnök: NÉBIH MGEI igazgató 

Titkár: MGEI VF osztályvezető 

Jegyző: SZFO osztályvezető 
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A NÉBIH a gazdasági értékvizsgálatok lezárása után, ha a DUS vizsgálatok eredménye pozitív volt, a 

fajtát állami elismerésre, vagy a vizsgálatok megszüntetésére a Fajtaminősítő Bizottság illetékes 

szekciója elé terjeszti. Ha a fajtajelölt a gazdasági értékvizsgálatok során is megfelelt a pozitív 

előterjesztés szempontjainak a NÉBIH részről állami elismerési javaslattal kerül előterjesztésre. 

Ezen információk alapján a FMB javaslatot tesz . 

Bejelentő az előterjesztés készhez vételétől számított 60 napon belül kérvényezheti az állami 

elismerést. Ennek érdekében az előterjesztést és az FMB állásfoglalását vagy   elfogadja, vagy 

ellenvéleményt nyújt be.  

A három tényező függvényében döntés születik:  AM  Határozat  (2017. jan. 1-től) 

                 NÉBIH  Oklevél 

 

Állami fajtaelismerés jogszabályi és metodikai háttér IV. 



2019.02.14.-én és 201903.13.-án  
állami elismerésben részesült szántóföldi növényfajták 

Őszi búza 10 fajta 

Őszi árpa 9 fajta 

Őszi durumbúza 1 fajta 

Tritikálé 2 fajta 

Tavaszi árpa 1 fajta 

Tavaszi zab 1 fajta 

Tavaszi búza 1 fajta 

Kukorica 25 fajta 

Cirok 1 fajta 

Szudánifű 2 fajta 

Napraforgó 2 fajta 

Őszi káposztarepce 21 fajta 

Kender 1 fajta 

Szója 4 fajta 

Cukorrépa  16 fajta 

Összesen 25 cég 97 fajtája - 23 hazai és 74 külföldi fajta 
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Új kezdeményezés 

• A VSZT felvetése: a magyar nemesítésű fajták és a vetőmag forgalmazó 
cégek külföldi piacokon való megjelenését nehezíti az országonként 
kötelező regisztráció, amely mind az adminisztráció, mind a díjtételek 
tekintetében komoly gondot jelent. 

• A VSZT ezért a magyar Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő, 
teljesítményvizsgálathoz nem kötött zöldségfajták egyszerűsített 
regisztrációját szeretné elérni harmadik országokban, különösen a szovjet 
utódállamokban és a Balkánon.  
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• Az egyszerűsített regisztrációra alapot adhat az UPOV Egyezmény, amit nagyban 
segíthetnének a Magyarország és a célpiacot jelentő országok közötti 
megállapodások. 

• 2019. május 2-án az Agrárminisztérium Nemzetközi Kapcsolatokért felelős 
Helyettes Államtitkársága megbeszélést folytatott a tárgyban a VSZT képviselőivel 
és a NÉBIH szakértőivel. 

• A megbeszélés konklúziója, hogy a helyettes államtitkárság kezdeményezni fogja, 
hogy az AM kezdjen offenzív diplomáciába annak érdekében, hogy a célországok 
hatóságai elfogadják a NÉBIH által elvégzett DUS vizsgálatok eredményeit. 
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Új kezdeményezés 2 



10 helyen a NÉBIH kísérleti hálózatán belül és szakmai irányítása mellett: 
 

•Abaújszántó 

•Újfehértó 

•Iregszemcse 

•Jászboldogháza 

•Szombathely 

•Székkutas 

•Eszterágpuszta 

•Tordas 

•Jánoshalma 

•Mezőhegyes 

1 – kiértékelésre nem kerülő – bemutató fajtasor Székkutason 
 

Vízdinamika vizsgálat 3, FAO meghatározás 4 állomás vizsgálata alapján 

GOSZ-VSZT kukorica kísérleti helyek 2019 
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10 helyen az NÉBIH kísérleti hálózatán belül és szakmai irányítása mellett 
 

1. Tordas 

2. Szombathely 

3. Eszterágpuszta 

4. Iregszemcse 

5. Jászboldogháza 

6. Székkutas 

7. Szarvas 

8. Debrecen 

9. Gyulatanya 

10. Mosonmagyaróvár 

GOSZ-VSZT  őszi búza kísérleti helyek 2018/2019 
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Vetőmagminősítés jogszabály változások I. 

• 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak 
előállításáról és forgalomba hozataláról  

• 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, 
valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a növénytermesztési hatáskörben 
eljáró járási hivatal által végzett szántóföldi szemle, vetőmag mintavétel és 
vetőmagvizsgálat hatósági felügyelet melletti ellátása válik lehetővé az e 
tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkezők számára, ami joghatásában 
azonos. 

A minősítési eljárás többi része (okmánykiadás, fajtaazonosító kitermesztés) a 
növénytermesztési hatóság hatáskörében (NÉBIH) marad.  
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Az Európai Unió a tagállamok részére a vetőmag minősítési eljárások egyszerűsítését teszi 
lehetővé a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag minősítés egyes 
tevékenységeinek átruházott jogkörben történő végzésével. Az EU  rendelkezéseire 
figyelemmel és azzal összhangban kerül módosításra a vonatkozó hazai előírás. 

A módosítással elérni kívánt közpolitikai cél: 

• lehetővé válik a szántóföldi növényfajták esetében az átruházott jogkörben végzett 
minősítés, ami  

• csökkenti a hatóságok költségeit,  

• a vetőmag ágazat részére a vetőmag előállításban rugalmasságot jelent.  

A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
rendelet szerinti átruházott jogkörben történő minősítési eljárásban a hatóság 
felügyelete mellett végzett ellenőrzésért a hatóságot az 1. melléklet 18.1.1. pontja 
szerinti teljes díj megilleti. 
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Vetőmagminősítés jogszabály változások II. 



Átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzést az a természetes személy végezhet, aki rendelkezik a 
NÉBIH engedélyével (meghatalmazott felügyelő). 

Az átruházott jogkörben végzett szántföldi ellenőrzés szuperelit szaporítási fok esetében nem végezhető. 
Az engedélyt a NÉBIH kérelemre annak a természetes személynek adja meg határozott időre, aki 
• felsőfokú vagy középfokú szakirányú képzettséggel rendelkezik, 
• nyilatkozattal kötelezi magát arra, hogy a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályokat betartja,  
• szántóföldi ellenőrzési és minősítési ismeretekre vonatkozó sikeres gyakorlati és elméleti vizsgát tesz,  
• munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel igazolja a szaporítóanyag-előállítóval fennálló 

jogviszonyát. 
A meghatalmazott felügyelő köteles a NÉBIH által üzemeltetett VIGOR alrendszerbe rögzíteni az adatokat 
 

A hatósági felügyelet mellett elvégzett szántóföldi ellenőrzést a Nébih Szántóföldi Szemle Szabályzat 
határozza meg  

 

A meghatalmazott felügyelő az ellenőrzés eredményeképpen nem juthat jogtalan előnyhöz. A meghatalmazott 
felügyelő e tevékenysége során nem utasítható. 

Az átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzést a NÉBIH vagy a járási hivatal felügyelete mellett kell 
végezni 
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1. és 3. pont szerinti engedély feltételek nem vonatkoznak arra a 

természetes személyre, aki legalább 5 éves, igazolt, a növénytermesztési 

hatóságnál szántóföldi ellenőrzésre is kiterjedő gyakorlattal rendelkezik[ 

Vetőmagminősítés jogszabály változások III. –szántóföldi szemle 



Átruházott jogkörben végzett mintavételt az a természetes személy végezhet, aki rendelkezik a NÉBIH 
engedélyével (meghatalmazott mintavevő). 

A meghatalmazott mintavevő a mintavétellel összefüggésben jogtalan előnyhöz nem juthat. 

Az engedélyt a NÉBIH kérelemre annak a természetes személynek adja meg határozott időre, aki 
• felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, 
• nyilatkozattal kötelezi magát arra, hogy a hivatalos mintavételre és az átruházott jogkörben végzett 

mintavételre vonatkozó szabályokat betartja, 
•  igazolja a munkáltatói feltételek fennállását (független szervezet, vetőmag cég, magánszemély),  
• a mintavételi ismeretekre vonatkozó sikeres gyakorlati és elméleti vizsgát tesz. 
A meghatalmazott mintavevő köteles a NÉBIH által üzemeltetett VIGOR alrendszerbe rögzíteni az adatokat 
 

A hatósági felügyelet mellett elvégzett mintavételt a Nébih Mintavételi  Szabályzat határozza meg  
 

Az átruházott jogkörben végzett mintavételt a NÉBIH vagy a járási hivatal felügyelete mellett kell végezni 
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Vetőmagminősítés jogszabály változások IV. –mintavétel 



Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot vetőmagvizsgálatra akkreditált és a NÉBIH 
engedélyével rendelkező vetőmagvizsgáló laboratórium végzi.  

Az engedélyt a NÉBIH kérelemre annak a laboratóriumnak adja meg határozott időre, aki 
• igazolja, hogy a laboratórium vezető-vetőmagvizsgálóval rendelkezik, aki  

1.közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért, 
2.rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges felsőfokú szakirányú 

végzettséggel, és 
3.megfelel a hivatalos mintavevőkre és magvizsgálókra, valamint a hivatalos laboratórium vezetőre 

vonatkozó vizsgakövetelményeknek, valamint 
• igazolja, hogy a vetőmagvizsgáló laboratórium rendelkezik olyan magvizsgálóval, aki 

1.  legalább középfokú végzettséggel és szakirányú képesítéssel rendelkezik és 
2.  a hivatalos magvizsgálókra vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt. 

A laboratórium köteles a NÉBIH által üzemeltetett VIGOR alrendszerbe rögzíteni az adatokat 
 

A laboratóriumi vetőmagvizsgálatot a Nébih Vetőmagvizsgálati  Szabályzata határozza meg  
 

Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot a NÉBIH felügyelete mellett kell végezni 
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Vetőmagminősítés jogszabály változások V. –lab. vetőmagvizsgálat 



2019. évre tervezett NÉBIH-NAK bemutatók  
fajainak, helyeinek és időpontjainak listája 

  
 FAJ     HELY   IDŐPONT 
 

 III. Szántóföldi Napok/ ő. búza Mezőfalva  május 23-24. 

 őszi káposztarepce  Iregszemcse  május  28. 
 

 kajszibarack   Tordas   július 11. 

    

 napraforgó/szója  Szombathely  szeptember eleje 

 cukorrépa   Sopronhorpács szeptember közepe 

 kukorica   Székkutas  szeptember vége 
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Mezőfalva NAK III. Szántóföldi Napok 

• oklevél átadás,  

• szója egyesülettel együttműködés aláírás 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 
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