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ESa olaj- éS roStnöVény SzEkció

Tavaly csatlakoztál az ESA-SOF 
bizottság munkájába, mik az első 
tapasztalataid?
– Érdekes és részben ismeretlen világ-

ba, ugyanakkor egy jól működő gépezetbe 
csöppentem. Érdekes azért, mert egy kicsit 
közelebbről látszik az EU döntéshozó me-
chanizmusa, és a nagy szakmai szerveze-
tekkel történő kommunikációja. Ismeret-
len azért, mert a bizottságból nem ismer-
tem senkit, sőt az ott folyó munkáról sem 
sokat tudtam. Persze nagy segítség, hogy az 
ESA technikai igazgatóját személyesen is 
jól ismerem még abból az időből, amikor 
egy holland vetőmagos cég képviselőjeként 
álltunk vele üzleti kapcsolatban, továbbá, 
hogy a magyar Vetőmag Szövetség munká-
járól pozitív kép él a bizottsági tagokban. 
Jól működőnek meg azért tűnik mind az 
ESA, mind az olajnövény szekció bizottsá-
ga, mert egy remek stábbal, a közös problé-
mák mentén – a kelet-európaiak korábbi 
bizottsági jelenléte nélkül is – jó munkát 
végeztek, legfeljebb a nyugatiak kevésbé fi-
gyeltek a keletiek gondjaira, így nehezebb 
volt érvényesíteni az érdekeinket. 

Milyen a bizottság összetétele (orszá-
gok, cégek)?
– A bizottság elnöke egy német, köze-

pes méretű vetőmagos vállalkozásnak az 
igazgatója. A bizottság tagjai a Bayer, a 
Monsanto és a Syngenta vállalatok egy-egy 
francia alkalmazottjai, valamint a brit, a 
német és a svéd vetőmagszövetségek képvi-
selői. 2009-ben döntöttek a bizottság ke-
let-európai bővítéséről, és két új személyt 
választottak be: az egyik a cseh, én pedig a 
magyar vetőmag szövetséget képviselem.

Melyek azok a kiemelt témák, amelyek-
kel a bizottság foglalkozik?
– A bizottság mindig az Európai Unió 

szintjén aktuális legfontosabb témákkal 
foglalkozik. Jelenleg ezek közül a legége-
tőbbek az inszekticides vetőmagcsávázás 
gyakorlati problémái, és az EU Bizottság 
erre vonatkozó 2010/21/EU irányelvére 
adandó nemzeti és egységes nemzetközi 
válaszok kialakítása. Az említett irányelv 
ugyanis a korábbinál szigorúbb szabályo-

zások kidolgozását írja elő minden tagál-
lam részére 2010. október 31-i határidő-
vel. Kiemelt témák még a véletlenszerű 
GMO-jelenlét határértékei, az EU vető-
mag-termelési és forgalmazási szabályai-
nak most folyó felülvizsgálata, a szellemi 
tulajdon védelme, a repce glükozinolát-
tartalmá nak egységes csökkentése, vala-
mint az új nemesítési technikák szabályo-
zási kérdései. Továbbá a bizottság nyomon 
követi a legfontosabb olaj- és rostnövé-
nyek piaci mozgásait. 

Mi a bizottság munkamódszere és 
hogyan tud ebbe a VSZT bekapcsolód-
ni?
– A bizottság a közgyűlés mellett éven-

te még egy alkalommal tart ülést. Ezeken 
az üléseken alakítja ki a bizottság a priori-
tási listát, a nagyon fontos kérdésekben 
munkacsoportokat hoz létre az adott terü-
let szakértőiből, meghatározza a követke-
ző év tennivalóit, és meghallgatja a koráb-
bi intézkedések beszámolóit, értékeli az 
előző év tevékenységét. Két ülés között 
többnyire e-mailben zajlik a kommuniká-
ció az ESA titkárságán keresztül. Ezeket a 
szakmai véleményemmel kiegészítve to-
vábbítom a VSZT titkárságára, ahol sok 
esetben magyar fordítást készítenek, és el-
küldik az érintett körnek. Az érintett ta-
gok véleménye később a VSZT-n keresztül 
visszakerül az ESA-SOF szekcióhoz, illetve 
a bizottsághoz.

Az idén részt vettél az ESA közgyűlé-
sén. Mik a benyomásaid?

– Először vettem részt ilyen közgyűlé-
sen, de úgy tűnt, hogy a többség visszajáró 
volt és otthonosan mozgott. Ha jól tudom 
580 szakember vett részt a rendezvényen, 
így a maga nemében páratlan vetőmagos 
seregszemléről van szó. A szekcióülések 
bárki előtt nyitva voltak, így ki-ki kiválaszt-
hatta a maga számára legérdekesebb témá-
kat. Én nem csak az olaj- és rostnövény 
szekció ülésén vettem részt, hanem beláto-
gattam a többire is, így képet kaptam arról, 
hogy melyek azok a témák, amelyek faj- 
vagy fajcsoport specifikusak, és melyek 
azok, amelyek mindenkit érintenek. 

Amellett, hogy részt vettél a közgyűlé-
sen, az üzletkötés részébe is belekóstol-
hattál. Mi a véleményed erről, megéri-e 
a hazai cégeknek is a jelenleginél 
nagyobb számban megjelenni az esemé-
nyen?
– A szekció előadásokkal párhuzamo-

san csaknem száz asztal mellett lehetett 
kétoldalú tárgyalásokat folytatni. Akik kül-
földi partnereket keresnek a vetőmag szak-
mában, azok itt, legalább egy ismerkedés 
erejéig találkozhatnak ismert és kevésbé is-
mert cégek képviselőivel. Viszont aki nem 
beszél angolul, vagy esetleg a megszólítani 
kívánt cég nyelvén, az itt elveszett ember.

Jövőre Budapesten lesz az esemény. 
Mivel bátorítanád a hazai cégeket, 
hogy vegyenek részt az ülésen?
– Nem olcsó egy ilyen rendezvényen 

részt venni. A regisztrációs díjon kívül re-
pülőjegy, szállás és étkezési költségek is 
felmerülnek, és ez így együtt már tényleg 
elgondolkodtatja a lehetséges résztvevő-
ket. A rárakódó költségeket megúszhatjuk, 
ha nálunk lesz az esemény. Így a legtöbb 
magyar cég számára ez egy kitűnő lehető-
ség lesz. Először mozdul ki az ESA éves 
közgyűlése Brüsszelből, és öröm, hogy Bu-
dapestet választotta. Már önmagában ez a 
tény büszkeségre adhat okot a magyar ve-
tőmagszakmának, és nem fér kétség hoz-
zá, hogy Magyarország az európai vető-
magágazat kiemelt jelentőségű szereplője.

r. Sz.

Hazai szakember az ESA Olaj- 
és rostnövény szekcióban
Mátrai Tibort (Agromag Kft.) tavaly ősszel beválasztották az Európai Vetőmag  
Szövetség Olaj- és rostnövény szekció bizottságába (ESA-SOF). Az elmúlt időszakban  
tapasztaltakról és a bizottság munkájáról kérdeztem Tibort.

Mátrai Tibor


