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Meghatározó jelentőségű
fejlesztés a jégkármérséklő rendszer
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, és
ezek kedvezőtlen gazdasági, környezeti, illetve
társadalmi hatása is növekszik. Emlékezzünk
csak a két éve Rozsály környékét ért nagyarányú, és egymást követően több alkalommal
lecsapó jégverés által okozott károkra, vagy a
már majd’ 10 éve Nyírbogdány-Nagyhalász
környékét ért károkra, amelyek egyes nyomai
még ma is látszanak a lakóházakon, vagy akár a 2016-ban Budapestet ért
jégkárokra! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért az élére állt azoknak
a gazdálkodói és kormányzati törekvéseknek, amelyek országos hatókörű
jégkármérséklő rendszer kialakítását szorgalmazták.
A korábban már meglévő, de csak lokálisan működtetett rendszerek
nem voltak elég hatékonyak, ezért egy idő után már nem volt finanszírozható sem. Könnyen belátható, hogy országos szinten annál hatékonyabb a
jégeső-elhárítás, minél nagyobb összefüggő területet fed le, ugyanis a
rendszerbe be nem vont területről érkező zivatarfelhők elleni védekezés
nehéz, ezekhez a hatóanyag gyakran már későn érkezik. Egész Európában
egyedülálló lesz, hogy a megvalósításra kerülő rendszer az ország teljes
területét lefedi az egyes, eredményesen, de szigetszerűen működő lefedettség helyett. Sőt, további biztató fejlemény, hogy a megyénkkel szomszédos, határon túli területeken is megkezdődtek a rendszer további kiterjesztésére vonatkozó előkészítő folyamatok egy nemzetközi, határon átnyúló
pályázat keretében, így nemsokára még nagyobb védelmet kaphat
hazánk „gyümölcsös kertje”.
A jégkárenyhítési rendszer kiépítésének teljes költsége nagyságrendileg
kétmilliárd forint, ebből a Vidékfejlesztési Pályázat keretében 1,8 milliárd
forint számolható el. Az országos jégkármérséklő rendszer a becslések szerint évi 1,5 milliárd forintos működtetési költségét az országos agrár-kár
enyhítési alapból finanszírozza a kamara. A rendszer működtetése a gazdálkodók számára pluszköltséget nem jelent. Ugyanakkor, mivel az ország
minden egyes négyzetcentiméterét védi – így a magán, köz-, illetve az állami vagyonelemeket is –, ezért a közeljövőtől lehetőség nyílik a magánszemélyek 1 százalékos adójának e célból történő felajánlására is. Ez egyben
uniós elvárás is volt a pályázat kiírása érdekében.
A Balkányban létesülő kelet-magyarországi logisztikai telep alapkőletételekor egy úgynevezett időkapszulát is elhelyeztünk, mert hisszük, hogy ez
a fejlesztés a jövő generációk számára is meghatározó jelentőségű lesz.
Rácz Imre
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

NAklap, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja – VI. évfolyam, 5. szám

Alapító: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Zöld szám: +36 80 900 365 E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu Portál: www.nak.hu Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.
Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes Zoltán Főmunkatárs: Andó Patrik
Lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth Zoltán, Papp Zoltán, Shutterstock.com
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu ISSN 2064-308X
A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

4

2018. május | NAKlap

Lehet jelentkezni a Pápai Agrárexpóra
Továbbra is várja a kiállítók jelentkezését
a 2018. május 25-27. között megrendezésre kerülő, nagy hagyományokkal bíró
Pápai Agrárexpo.
Az évről évre visszatérő rendezvény 2017-ben is Pápa város egyik
legnagyobb kiállítása és a régió
talán legfontosabb agrárrendezvénye volt, amire több mint
13 000 látogató volt kíváncsi.
A Pápai Agrárexpo többek
között a szakmai előadások keretében nyújtott tájékoztatásról, az
agrárágazat újdonságairól, valamint a potenciális vásárlókkal való
találkozásról szól, egy, a hagyományoknak megfelelő családias,
közvetlen légkörben. A szakmai
tartalmon túl a szórakoztató
programokból sem lesz hiány.
Gyakorlati, gép-, solymász- és
lovasbemutatók is gondoskodnak
a kilátogatók szórakoztatásáról,

amelyek közelebb hozzák az
érdeklődőket az agráriumhoz, a
kóstolási lehetőségek pedig a
hazai gasztronómiát és a helyi termékeket népszerűsítjük.
Idén a Családok Évéhez csatlakozva kiemelt figyelmet kapnak a
gyermekekkel érkezők, amelynek
értelmében – kiemelkedően
vasárnap, a gyermeknapon –
külön programokkal készülünk.
Természetesen jelen lesznek
azok a kiemelt kamarai szolgáltatások – mint például az interaktív meglepetésekkel készülő
BirtOKOS Mobil –, amelyek napi
szinten nyújtanak kézzelfogható
segítséget tagjaink számára. A
kamara telekommunikációs szol-

gáltatása a szórakoztatás mellett
szakértői segítséggel prezentálja
a telekommunikáció széles
palettáját és a benne rejlő lehetőségeket.
2018. május 25–27. között tehát
várja önöket a XXII. Pápai Agrárexpo, a háromnapos, hosszú évek
óta sikeres agrárrendezvény.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és szeretne csatlakozni kiállítóink táborához, a http://papaiagrarexpo.hu/letoltesek oldalon
található jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével megteheti.
Legyen részese ön is az élménynek, találkozzunk Pápán!
n NAK

Egyszerűsített felmérés az áramtenderrel kapcsolatban
Május második felétől egy hónapig lesz
elérhető a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) portálján a köztestület tagjai számára a – 2019. évi villamosenergia-felhasználásra vonatkozó – tendert
megelőző igényfelmérés.
Az áramtenderen rész venni
kívánó tagok az e-irodán történő
bejelentkezés után a „Kamara”
menüpont „Villamosenergia-kérdőív” almenüpont alatt találhatják
meg az on-line kitöltendő kérdő
ívet. Az egyszerűsített igényfelmérés a múltbeli tény és a jövőben várható villamosenergia-fogyasztási adatokra, illetve a jelenlegi villamosenergia-fogyasztás
feltételeire kérdez rá. Ezen túlmenően csatolni kell egyhavi áramszámlát a 2018. évből, továbbá az
elosztótól bekérhető, negyedórás
terhelési adatsort minden idősoros elszámolású, távmérővel felszerelt felhasználási hely tekintetében a 2017. évre vonatkozóan.

A kérdőív kitöltését csak és kizárólag – a villamosenergia-ellátás
szempontjából – egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, szabadpiaci üzleti ügyfél státuszú kama-

rai tagoknak javasoljuk, mivel az
egyetemes szolgáltatásra jogosult
kamarai tagok számára a villamos
energia méltányos, összehasonlítható, átlátható és hatóságilag szabályozott ár ellenében vehető
igénybe Magyarország területén.
Az egyetemes szolgáltatásra
jogosult tagok esetében a tender
nem hozna olyan eredményeket,
ami miatt érdemes lenne feladni
az egyetemes szolgáltatásra jogosult státuszukat.

A kérdőívkitöltéseknek köszönhetően beérkezett adatokból a
NAK energetikai adatbázist hoz
létre, amely alapján megtörténik
a különböző fogyasztási szokásokkal és szerződéses feltételekkel rendelkező villamosenergia-fogyasztók szegmentálása,
valamint az egyes csoportokra az
indikatív árajánlatok bekérése a
kereskedőktől. Az indikatív
árajánlatok visszamutatása után
a tagok cégszerűen aláírt nyilatkozatban erősíthetik meg a tenderhez való csatlakozásukat. A
tender kiírására a NAK által
havonta publikált villamosenergia-árprognózisok alapján kiválasztásra kerülő, legalacsonyabb
várható villamosenergia-árral
rendelkező hónapban kerül sor,
amennyiben elegendő igény
érkezik be a tenderezendő portfólióba és nem ismétlődik meg
újra a tavalyihoz hasonló dinamikus áremelkedés a piacon.
n NAK
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Be kell jelenteni, ha változnak
az őstermelő adatai
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet rendezi, hogy az őstermelő
személyes és az őstermelői tevékenységére vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat milyen határidőkkel kell bejelenteni.
Egyes, a jogszabály 7. § (1) bekezdésében meghatározott adatok tekintetében bekövetkezett változásokat elegendő évente egyszer, június 15. napjáig bejelenteni a falugazdásznál. Ezek
az adatok röviden és jellemzően a termelési adatokra vonatkoznak:
– a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a
használt földterület nagysága, művelési ága,
– az állattartásra alkalmas épület
használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, az épületben tartott
állatfaj megnevezése,
– a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés volumenére és az
értékesíteni kívánt termék mennyiségére vonatkozó adat,
– az állati faj megnevezése, az értékesíteni kívánt termék mennyisége,
– a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte.

A legtöbb adat tekintetében, így
az őstermelő személyes adataiban
vagy az értékesíteni kívánt termékre
vonatkozóan történt változásokat
viszont a változás bekövetkezésétől
számított tizenöt napon belül kell
bejelenteni a falugazdásznál. Tizenöt
napon belül kell jelezni azt is, ha a
közös őstermelői tevékenységben
részt vevők személyében változás
következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak, vagy azt
már nem őstermelőként kívánják
folytatni.
Amennyiben nemcsak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem az őster-

melői tevékenységből megtermelt,
előállított őstermelői terméket érté-

kesíteni is szeretné, akkor viszont
nem a fenti határidők az irányadóak.
Az értékesítési tevékenység előtt
aktualizálja, módosítsa adatait a falugazdásznál, ugyanis az ellenőrző
hatóság az értékesítés helyszínén
tapasztaltakat az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokkal összeveti, és ha eltérést tapasztal, akkor
két hónaptól két évig terjedően is
eltilthatja az őstermelőt, közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványon szereplő őstermelőket is az
őstermelői tevékenység végzésétől.
Az őstermelői igazolvány módosítását a kamara továbbra is díjmentesen végzi. 
n NAK

Hibaüzenet az adóhatóságtól
A NAK a tagjaitól értesült arról, hogy az őstermelők érvényes
őstermelői igazolványuk ellenére sem tudják benyújtani a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) által rendszeresített 1858 számú bevallást.
A NAV az értesítő levelében úgy fogalmazza meg a hibát, hogy az
őstermelőnek nem volt érvényes értékesítési betétlapja. A hibajavítás legegyszerűbb és leggyorsabb módja az igazoló dokumentumok, így például az őstermelői igazolvány és a hozzá tartozó, a
tárgyévre szóló értékesítési betétlap birtokában a NAV levelében
megjelölt ügyfélszolgálatának felkeresése, ahol a hibát helyben
azonnal javíthatják. 
n NAK

A kamara véleménye is számított
Az Európai Unió új szabályozási javaslatot tett közzé, amely a
mezőgazdasági termelők, valamint a kis- és középvállalkozások
élelmiszer-ellátási láncban betöltött szerepének és versenyfeltételeinek javítását célozza meg.
Az Európai Bizottság (EB)
tavaly kezdeményezett konzultációjára beérkezett vélemények
alapján megállapította, hogy a
tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok zavarják az élelmiszer-ellátási lánc megfelelő és

hatékony működését. Erre reagálva az EB 2018. április 12-én
közzétette új szabályozási javaslatát, amely a mezőgazdasági
termelők, valamint a kis- és
középvállalkozások élelmiszer-ellátási láncban betöltött szerepének és versenyfeltételeinek javítását célozza meg. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
ellen hozott javaslatban érvényesül a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara álláspontja is. A Bizottság által most kiemelt tisztesség-

telen kereskedelmi gyakorlatok
megegyeznek a kamara által is
tapasztaltakkal. Ezek többek
között a szerződés egyoldalú és
visszamenőleges módosítása; a
határidőn túl történő fizetés;
illetve a romlandó termékekre
vonatkozó megrendelések utolsó pillanatban történő lemondása. A meglévő magyarországi
szabályozást az alapelveket illetően a kamara nemzetközi összehasonlításban is megfelelően szigorúnak tartja, ezért elsősorban

az ellenőrzés és a szankcionálás
hatékonyságának növelését javasolta. A NAK egyetért az EB azon
javaslatával, miszerint a tagállamoknak ki kell nevezniük egy, az
új szabályok végrehajtásáért
felelős közigazgatási szervet,
amely elvégezné a szabályozás
betartásának ellenőrzését és a
szankció mértékének meghatározását. A kamara fontosnak tartja továbbá, hogy a szankcionálás
a károkozás mértékével megegyező súlyú legyen.
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Aszálymonitoring rendszer
segít a gazdáknak
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
területi vízügyi igazgatóságok megkezdték
egy új típusú vízügyi állomáshálózat
kialakítását annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság számára
a talajnedvesség állapota meghatározható
és előre jelezhető legyen.
Az aszály és a vízhiány átlagosan 50 milliárd forint kárt okoz
évente Magyarországon. Folyóinkon az árvizeket 4–10 napra előre
tudjuk jelezni, így időben fel
tudunk rá készülni. Az aszály előrejelzése lényegesen összetettebb probléma. A valós jelenség
nem írható le csupán meteorológiai adatokkal, mivel a jelenség
időben lassan, térben differenciáltan alakul ki, ezt tovább bonyolítja, hogy az eltérő talajtípusok
eltérően reagálnak az időjárási
körülményekre. A számos befolyásoló természeti és emberi
tényező miatt ugyanazon időpontban egyes talajtípusoknál
már aszályosság figyelhető meg,
míg más talajtípusok esetén még
elegendő talajnedvesség áll rendelkezésre a termeléshez.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló rendelet
definiálja a károsan vízhiányos
helyzetet, és az ellene történő
védekezési feladatok irányítását a
vízügyi igazgatási szervek irányí-

tásáért felelős miniszter (belügyminiszter) hatáskörébe utalja. A
vízügyi igazgatóságok feladata a
vízhiányos helyzet megállapítása,
és annak elkerülése érdekében a
szükséges intézkedések megtétele. A jogszabályi kötelezettség
mellett számolni kell az öntözött
területek növekedésével, ami igényelni fogja a jelenleginél pontosabb előrejelzéseket.
A fenti igények megfelelő kielégítése érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a
területi vízügyi igazgatóságok
megkezdték egy új típusú vízügyi
állomáshálózat kialakítását annak
érdekében, hogy a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság számára a
talajnedvesség állapota meghatározható és előre jelezhető legyen.
Az üzembe helyezett és a tervezett mérőállomások alapvetően a
talajt, illetve a növényzetet ért
hatásokat mérik. A monitoring
pontokon a meteorológiai alapparaméterek (csapadék, léghőmérséklet, relatív légnedvesség

és levélfelület-nedvesség) mellett
hat szinten (10, 20, 30, 45, 60, 75
cm mélységben) történik talajnedvesség- és hőmérsékletmérés.
A szenzorok segítségével a talajnedvesség mértéke pontosan
meghatározható, továbbá a beszivárgást akadályozó tényezők (pl.:
fagyott talaj) is detektálhatók/
azonosíthatók. A talaj alsó rétegeiben elhelyezett mérőeszközök a
talajvízszint emelkedését is jelzik,
amely a mezőgazdasági termelési
folyamatokat befolyásolja. Az
aszály jellemzésére különböző
indexeket, különböző célokkal
alkalmaznak világszerte. Az
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Szegedi Tudományegyetem szakemberei a hazai és a
nemzetközi tapasztalatokat elemezve kidolgozták az aszály mértékét kifejező, a megelőzési tevékenységeket támogató, a magyar
sajátosságokat figyelembe vevő,
napi gyakorisággal számítható
HDI aszályindexet (Hungarian
Drought Index).
A folyamatosan bővülő állami
monitoring hálózat adatai lehetővé teszik országos viszonylatban a
kijelölt vízhiánykezelő körzetekben az aszály jellemzését. Az állomások közötti adatok meghatározása azonban összetett feladat, és
további pontosításokat igényel. A
közbenső területek pontos adatai-
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Hazai feldolgozói sikerek,
kiemelkedő kamarai bírálók

nak meghatározása érdekében
ezért a KITE és az OVF együttműködési megállapodást kötött, ami
lehetővé teszi, hogy az állami
alapadatokra támaszkodva, szolgáltatás keretében a KITE területspecifikusan meghatározza a vízhiány mértékét. A kétszintű rendszer adatainak együttes alkalmazása alapot biztosíthat a termőhely változékonyságához igazodó
mezőgazdasági tevékenységhez,
a precíziós öntözéshez, ezáltal
hozzáárul a preventív intézkedések tervezéséhez, a termésbiztonság növeléséhez.
Az új, napi időléptékű aszályindex számítása folyamatos információt biztosít az aszály, vízhiány
aktuális mértékéről. Felhasználva
a meteorológiai előrejelzéseket,
az elkövetkező 6–10 napra az
aszály- és vízhiány alakulására
vonatkozóan prognózis készíthető, amely változó valószínűségekkel mutatja be a várható tendenciákat, segítve ezzel a döntéshozók és a termelők felkészülését a
preventív intézkedések megtételére. A rendszer próbaüzeme
2018. április 17-én Nádudvaron
kezdődött meg, május 15-ig folyamatosan tesztelik a mérőállomások adatait feldolgozó szoftvereket, egyben tovább bővítik az
állomáshálózatot, a jelenlegi 22
állomásról 47-re. A próbaüzemet
követi a 30 napos szakértői tesztelés, amelynek keretében a NAK
által kijelölt szakemberek, illetve a
KITE szakértői ellenőrzik a rendszert. Ezt követően a szakértői
javaslatok beépülnek a feldolgozó
szoftverbe, hogy a felhasználók a
számukra legfontosabb információhoz hozzájuthassanak. A fejlesztési és tesztelési időszak lezárásával a rendszer „éles üzembe”
fordul.
n NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai a közelmúltban rendezett feldolgozott
termékek nemzetközi versenyein is bebizonyították, hogy nemcsak az íróasztal mögött,
de a való életben is könnyen veszik a szakmai akadályokat.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatósága nevében Pető Krisztina vezető
élelmiszeripari szakértő az I. Balaton
Open nemzetközi pálinka-és párlatverseny női bírálójaként, Varga László élelmiszeripari szakértő a II. Nemzetközi Szörp- és Lekvárverseny zsűrizésében vállalt kiemelt szerepet. A
bírálatokon túl mindketten előadást
is tartottak az adott szakterület
aktuális kérdéseiről.
2018. március 22–25. között a soltvadkerti Lantos Borászatban, Molnárné Kárász Rita Szörpgyártó Ötletgazda
kitartó, elkötelezett munkájának
köszönhetően rendezték meg a II.
Nemzetközi Szörp- és Lekvárversenyt.
A versenyre hazai alapanyagok fel-

használásával készült, közel 50 lekvárt
és 77 szörpöt neveztek, amelyet vakteszt keretein belül bírált a felkért
zsűri. A díjazottak között a 2018-as „Év
Gyógynövényszörpje” díjat a Mayer
Szörp Kft. bodzavirágszörpje, az „Év
Szörpje” Molnárné Kárász Rita homoktövisszörpje, az „Év Gyümölcs szörpje”
Palásti Kovács Ágnes bodzabogyószörpje lett, míg Kreizinger Márta
füvellőszörpje különdíjban részesült.
Az „Év Lekvárja” díjat Dékány Béláné
csipkebogyólekvárja vihette haza és
különdíjjal jutalmazták Mesterné
Kaczor Enikő vörös & fekete lekvárját,
Molnárné Kárász Rita szederlekvárját,
valamint Molnár Tibor rumos csokis
cseresznyelekvárját.

Idén április 12-én és 13-án Zamárdiban rendezték meg az I. Balaton
Open nemzetközi pálinka-és párlatversenyt, ahol a bírálói gárdát 29
hölgy alkotta. További különlegessége, hogy ennek az eseménynek a
szervezői bátorságukról tanúbizonyságot téve, a jelenlegi hazai piacon
méltánytalanul háttérbe szorult alapanyagokból: az almából, cseresznyéből, kékszőlőből, törkölyből nagy
gonddal párlatot készítő mestereket
hívták versenyre. A felhívásra 55
nevező 130 tétel beküldésével válaszolt, melyeket két napon keresztül

értékeltek a bírák 40 pontos rendszerben, rendkívül részletes leírást
adva az egyes tételekről, mindösszesen 1500 oldal terjedelemben. A legjobb alma cím büszke tulajdonosa
Rauf Csaba Florina almapálinkájával,
a legjobb cseresznyét László József
Attila készítette, a kékszőlők között
Rátesy Tamás érlelt Néró szőlőpálinkája, míg a törkölyök közül a CRUXX
Gemina sárgamuskotály törkölypálinka lett a győztes. A verseny legeredményesebb nevezője a CRUXX
Gemina (Color Fruit Kft.) lett.
n Pető Krisztina–Varga László

Tévhitek 4. rész – Konzervek
A konzervek
egészségtelenek,
mert tartósítószert
tartalmaznak
TÉVHIT! Magyarázat: sokakban
az a tévképzet él, hogy a konzervtermékek egészségtelenek,
tele mesterséges tartósítószerekkel. Pedig a konzervek
kiemelten az élelmiszerek vagy
alapanyagok eltarthatóságára,
például a zöldség-gyümölcs
szezon meghosszabbítására
szolgálnak csupán egy technológiai eljárásnak köszönhetően,
hiszen ki ne szeretné télen is a
cseresznyét? Ezek a konzervtermékek 115–130°C-on, hőkezelés-

sel tartósítottak. A hőkezelés a
romlást okozó mikroorganizmusok elpusztításának egyik legbiztosabb módszere, anélkül,
hogy a termék veszítene az élvezeti értékéből. A sötét és légmentesen lezárt dobozokban
pedig szinte semmilyen biológiai folyamat nem megy végbe,
így az étel nem tud megromlani,
gyakorlatilag korlátlan ideig tartósnak tekinthető. Tehát mesterséges tartósítószerekre ilyenkor
nincs is szükség. Az eljárást a
francia Nicholas Appert után
appertizációnak is szokás nevezni, aki üvegbe töltött, lezárt élelmiszert forrásban lévő vízben
tartósított már az 1800-as évek
elején.

A zöldséggyümölcs konzerv
termékek rosszabb
minőségűek,
mint a friss áruk.
TÉVHIT! Magyarázat: A zöldségek és gyümölcsök betakarítása
és a feldolgozás folyamata
között csak néhány óra telik el. A
mai tartósítási, hőkezelési eljárások pedig már egyrészt méretezve vannak a romlást okozó baktériumokra, másrészt figyelembe
veszik a kiindulási alapanyagok
paramétereit, így a késztermék
képes megőrizni az alapanyag
ízét és tápértékét. A konzerv
gyártás során ugyan egyes vita-

minok mennyisége csökken – pl.
a C-vitaminé –, de vannak a zöldségekben hőre kevésbé érzékeny vitaminok is (egyes B-vitaminok), valamint a rostok, ásványi anyagok sem szenvednek
kárt a hőkezeléstől. A konzerv
ráadásul szinte bármikor levehető a polcról, így abban az időszakban is fogyaszthatunk szinte
friss zöldség-gyümölcsöt, amikor
épp nincs termelési időszak. A
technológiának köszönhetően
pedig minden „csodaszer” nélkül
nagyon hosszú ideig, akár évekig
is változatlan minőségben eláll,
sőt, még különleges tárolást sem
igényel.
n Horváth Vivien
Élelmiszeripari Igazgatóság
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Jelentős fejlesztési potenciál a bioágazatban
Szemmel látható eredményekkel büszkélkedhet az ökológiai gazdálkodási ágazat
Magyarországon.
A Vidékfejlesztési Program keretében elérhető forrásoknak köszönhetően az évtized végére reális célkitűzés lehet, hogy 350 ezer hektáron,
a teljes mezőgazdasági terület 6–7
százalékán környezettudatos termelés valósuljon meg – mondta április
végén Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése számos előnnyel jár, amelyek
közül kiemelten fontos a munka
helyteremtés, valamint a környezetre és a magyar népesség egészségi
állapotára gyakorolt kedvező hatások. Mindezt felismerve a kormány a
szakmai, érdekképviseleti és civil
szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik az ágazat megerősítéséért. A közös munka egyik
alappillére a Nemzeti Akcióterv az
Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért program, amely 2020-ig fogalmazza meg a legfontosabb lépéseket. Az akcióterv megoldást kínál
többek között a piaci igényekhez
igazodó termelési volumen növelésére, a kutatás-fejlesztési, szaktanácsadási rendszerek bővítésére, a
fogyasztói bizalom erősítésére, valamint az ágazati szereplők közötti
együttműködések kialakítására.
Az akciótervben megfogalmazottakhoz igazodva a kormány a korábbi időszakhoz képest több mint
háromszorosára növelte a Vidékfejlesztési Programon belül az ökológiai gazdálkodásra szánt támogatási
összeget, amelyből szinte az összes
kérelmet benyújtó és a pályázati kritériumoknak megfelelő termelő
részesült. Ez számokban kifejezve
azt jelenti, hogy a támogatás segítségével mintegy 2200 gazdálkodó
62 milliárd forint felhasználásával
folytathat az ökológiai gazdálkodás
minősítési előírásainak megfelelő
termelést 5 éves kötelezettségvállalás mellett.

A támogatásnak köszönhetően az
ökológiai szántó esetében a bevont
területek nagysága közel 62 ezer
hektár, az ökológiai gyep terület
mintegy 65 ezer hektár, míg az ültetvény esetében közel 8 ezer hektár
támogatására került sor.
Jelenleg 200 ezer hektár területen
és a teljes mezőgazdasági terület 4
százalékán folyik ökológiai gazdálkodás, amely a támogatásoknak is
köszönhetően 2020-ig valóban
meghaladhatja az akciótervben
kitűzött 350 ezer hektárt és az elérheti akár a 7 százalékos részesedési
arányt.
Kis Miklós kiemelte, az ökológiai
gazdálkodást folytatók számára
további intézkedések is lehetőséget
biztosítanak források elnyerésére a
Vidékfejlesztési Program keretében.
Tekintettel arra, hogy a munkahelyteremtés és a feldolgozás irányába
kell elindítani az ágazatot, ezért
ennek megfelelően a beruházási jellegű pályázatok, mint az állattenyésztés, a kertészet és az élelmiszeripar azok a területek, ahol a biogazdálkodók támogatáshoz juthatnak. Amellett, hogy a kiválasztási
szempontoknál előnyt jelent, ha a
termelő ezen gazdálkodási formát
részesíti előnyben, fontos hangsúlyozni, hogy az ökogazdálkodást vállaló pályázóknak kötelezettségei is
vannak, például valamely tanúsító

A Vidékfejlesztési Program ökológiai gazdálkodásra történő áttérést,
ökológiai gazdálkodás fenntartását támogató pályázata olyan önkéntes
alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai
gazdálkodási célok elérése érdekében a gazdálkodásuk során többlettevékenységek elvégzését vállalják. A támogatás feltétele az ökológiai
gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a
kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt, az átállás alatt levő és az
átállt területeknél egyaránt.
Kötelezettségvállalások:
• Gazdálkodási napló vezetése
• Képzésen való részvétel a kötelezettségvállalási időszakban
• Ökológiai gazdálkodás minőségrendszerének előírásai
Referenciaelemek:
A kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága
teljes területére be kell tartani:
• Kölcsönös Megfeleltetés: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot,
Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények
• 10/2015. (III.13.) FM rendelet 2. §-a szerinti minimumkövetelményei
• növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények
Követelmények:
• Jogszerű földhasználat
• Gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott
adatainak elektronikus beküldése
• Monitoring adatszolgáltatás, hatásindikátor monitorozó rendszerben
való részvétel

szervezetnél regisztrálni – hangsúlyozta az államtitkár.
Az elbírált beruházási pályázatok
esetében egyébként a nyertes
kérelmek negyede ökológiai gazdálkodó, ami azt jelenti, hogy már
1600 kérelem részesült közel 90
milliárd forint támogatásban. A
rendelkezésre álló adatok alapján
továbbá elmondható, hogy a
Vidékfejlesztési Program keretében elérhető ökotámogatásoknak

és a pályázatokban kapható pluszpontoknak köszönhetően ez idáig
közel duplájára emelkedett a termeléssel, feldolgozással, importtal
foglalkozó ökológiai vállalkozások
száma.
A fenti adatokból és eredményekből egyértelműen látszik, hogy a
biogazdálkodás egy fejlődő ágazat
Magyarországon, ami további
komoly lehetőségeket rejt magában. Az előttünk álló időszakban
meg kell teremteni a versenyt az
ágazatban, hogy a nemzet egésze
számára elérhetővé és ténylegesen
fogyaszthatóvá váljanak a bioélelmiszerek. Mindemellett a jelenlegi
tapasztalatok azt mutatják, hogy az
ökológiai gazdálkodásban és az élelmiszer-feldolgozásban komoly kiaknázatlan tartalékok és beruházási
potenciál rejlik, amelyek kibontása
hosszú távú és következetesen felépített, professzionális támogatási
környezetben realizálódhat – tette
hozzá. 
n NAK
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Folytatódik a gázfelhasználással
kapcsolatos igényfelmérés
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tartályos gázfelhasználásban
érdekelt tagjai számára szolgáltatót
ajánl a 2018/2019. gázévi energiaköltségek csökkentése és a szolgáltatás minőségnövelése céljából. A
tagi igények megismeréséhez készített egyszerűsített felmérés folytatódik a kamara tagjai körében a köztestület portálján.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara – az ajánlattételi felhívásra
érkezett ajánlatok kiértékelése
alapján – a legkedvezőbb árpolitikával rendelkező, a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó és az ellátásbiztonságot leginkább garantáló szolgáltatót ajánlja azoknak a
tartályos gázfelhasználásban érdekelt kamarai tagoknak, akiknek a

jelenlegi tartályos gázellátásra
vonatkozó szerződése lejárt vagy a
közeljövőben le fog járni, illetve
akik a tartályos gázellátás piacán
újonnan megjelenő fogyasztók.
A tartályos gázfogyasztási szokások, illetve igények megismeréséhez továbbra is nyitva áll az igényfelmérés a kamarai tagok számára
a NAK portálján. Május 16-ig szükséges az igényfelmérést on-line
kitölteni és beküldeni azoknak a
kamarai tagoknak, akik már a
2018/2019. gázévtől a NAK által
ajánlott szolgáltatótól szeretnének
tartályos gázt vételezni, egyéb
esetben a kitöltését és beküldést
május 15-e után is el lehet végezni.
Az e-irodán történő bejelentkezés
után a „Kamara” menüpont „Tartá-

Támogatási előny az ökológiai
gazdálkodás vállalásáért a
2016-2020 Vidékfejlesztési
Programban!
A Vidékfejlesztési Programban – gyakran a nyeréshez segítő mértékben – plusz pontokat kaphattak az ökológiai gazdálkodást, illetve
élelmiszer-feldolgozást vállaló pályázók. Eddig több mint hatszáz
nyertes pályázó kötelezte el magát az ökológiai gazdálkodás fejlesztése iránt. A nyerteseknek vállalniuk kellett, hogy szerződést kötnek
az EU bio rendeletek szerint működő ellenőrző-tanúsító szervezettel.
A szerződéskötés elmulasztása a támogatás korlátozásával járhat!
Ezért, javasoljuk, hogy – aki még nem tette meg – az kösse meg a
tevékenységének megfelelő szerződést a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft-vel.
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a Magyar Biokultúra Szövetségé – így közvetve a magyar biogazdálkodóké –, amely az egyetlen,
kizárólag magyar tulajdonban álló ilyen szervezet Magyarországon!
A bejelentkezésről
munkatársaink az alábbi elérhetőségeken
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lyos gáz igényfelmérés” almenüpont alatt található meg az on-line
kitöltendő felmérés. A felmérés
keretében néhány egyszerűen
megadható információ, illetve
fogyasztási adat közlése szükséges.
Az érdeklődő és a 2018/2019-es
gázév vonatkozásában szerződni
képes kamarai tagok számára a
NAK által ajánlott szolgáltatónak a
későbbiekben, egy előre egyeztetett időpontban ingyenes helyszíni
szemle lehetőségét biztosítja a
telepítendő eszközpark, a telepítési
feltételek és költségek meghatározásához. Amennyiben a helyszíni
szemle alapján készített árajánlat
elfogadásra kerül, akkor a kamarai
tagok egyénileg szerződnek majd

le a szolgáltatóval a NAK felhívásra
érkezett nyertes ajánlat keretfeltételei mentén. A keretfeltételeket és
a szolgáltató kilétét az érdeklődő,
felmérésben részt vevők a kiválasztott szolgáltató publikussá válása
után ismerhetik meg.
n NAK

Kétszáznál több
termelői piac működik
Egyre népszerűbbek a termelői piacok, jelenleg már 260
működik belőlük az országban.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) internetes
piackeresője mindenkinek
megmutatja, hol talál ilyen piacot vagy akár konkrét terméket.
A kamara internetes portálján
(www.nak.hu/piac-kereso)
országos, térképes piackereső
szolgáltatással is segíti a leendő vásárlókat és a termelőket: a
felület segítségével a piacokról,
valamint konkrétan az egyes
termelőkről, árusokról és termékeikről is lehet informálódni. A tervek szerint a jövőben a
falusi vendégasztal szolgáltatást is felmérik, így ezen szolgáltatókkal is bővül majd a
lista. A termelői piacokon a kistermelők csak a saját maguk

által megtermelt és előállított
terméket értékesíthetik. A NAK
piackeresőjének folyamatosan
bővülő adatbázisa tartalmazza
a közvetlen értékesítést segítő
helyi termelői, valamint a
hagyományos piacokat. A felület többféle keresési lehetőséget is kínál, így „Piac”, „Termelő” vagy „Termék” szerint – a
kívánt megyét vagy termék
esetén a kívánt termékcsoportot kiválasztva. A kamara munkatársai a Piackeresőt folyamatosan frissítik, biztosítva a naprakész információk elérését.
Mindehhez készséggel fogadják további érintettek jelentkezését, akik számára a NAK
Piackeresőben díjmentesen
biztosított a megjelenési lehetőség.
n NAK
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Elindult a „Tanuljunk együtt!” programsorozat
Folytatódik a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara által 2017 tavaszán elindított
„Tanuljunk együtt!” programsorozat. A
köztestület akkor a tagok kérésének
megfelelően a tejipari területen hirdette
meg a lehetőséget. A visszajelzések
alapján ismét ez a tematika kerül a
fókuszba. A program áprilisban a kezdőknek szóló rendezvénnyel indult, majd
májusban és júniusban a haladó kurzusokkal folytatódik.
A meghirdetett programsorozatra idén is kiemelten nagy volt
az érdeklődés, a jelentkezések
lezárultak, a csoportbeosztások
véglegesítésre kerültek. Az első
tejipari gyakorlaton 10 lelkes és
aktív résztvevőt köszönthettünk a
mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetben.
2017-ben a kamarai tagok igényeit felismerve indult útjára ez a –
hiánypótló – gyakorlati programsorozat, amelynek célja a termékfejlesztések előmozdítása, a higiéniai ismeretek bővítése és az előállítók elméleti és gyakorlati
tudásnövelése volt. Az idei első
kurzusban a savanyított tejtermékek gyártástechnológiájával
ismerkedhettek meg a résztvevők, így a két nap leforgása alatt
többféle joghurtot (natúr, probio-

tikus stb.), kefirt (pohárban alvasztott, habart stb.), tejfölt és túrót is
készíthettek. Többen komoly tervekkel és elképzelésekkel érkeztek, hiszen a feldolgozott élelmiszertermékek a mai gazdasági
viszonyokat ismerve jelentős
többletet nyújthatnak a gazdák
számára.
A résztvevők megismerhették a
tejet mint alapanyagot, annak
összetételét, az egyes alkotórészek fontosságát és termékgyártásban betöltött szerepét, a
különböző tejtermékek – a
magyar élelmiszerkönyvi előírásoknak megfelelő – részletes
gyártástechnológiáját. Az előadók
kiemelték az állatfajokra vonatkozó jellegzetességeket, a savanyú
tejkészítmények előállításához
használt kultúrákat, azok pozitív

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Élelmiszeripari koordinátor
kollégákat keres az ország minden régiójába.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Képzési referens kollégákat
keres az ország minden megyeszékhelyére.

Leendő kolléga feladatai közé tartozik az önállóan szervezett céglátogatások alkalmával az élelmiszeripari tagság
tájékoztatása a szakmai eseményekről,- lehetőségekről,változásokról, továbbá a NAK aktuális szolgáltatásairól,
programjairól.

Leendő kolléga feladatai közé tartozik a duális képzéssel
összefüggő tanácsadói, ellenőrzési, adminisztratív teendők
ellátása, a szintvizsgák szervezésével kapcsolatos operatív
feladatok elvégzése, szintvizsgák lebonyolítása, szakmai
tájékoztatás a gazdálkodók, szakképzési intézmények felé,
illetve kapcsolattartás és együttműködés a társkamarákkal,
szakképző intézményekkel, NAK képzési referenseivel.

A pozíció betöltéséhez elengedhetetlen saját gépjármű,
utazási hajlandóság, valamint átfogó szakmai ismeretek
és minimum 3 éves szakirányú tapasztalat.
Önéletrajzokat a karrier@nak.hu e-mail címre várjuk
a preferált régió megjelölésével.
További információkért látogasson el a www.nak.hu
karrieroldalára.

és negatív hatásait, figyelmet fordítva a kistermelői – kis mennyiségű – előállításra. Az előadások
és az üzemi gyakorlatok során
nagy hangsúlyt fektettek az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági ismeretekre is.
A program zárásaként a hivatalos érzékszervi vizsgálati módszerek kerültek bemutatásra. A tényleges bírálatnál a leíró módszert
alkalmazva, a két nap során előkészített közel 20-féle terméket
tesztelték a résztvevők.

A tejipari gyakorlati napok egy
szakmai beszélgetéssel, oklevelek
átadásával és értékeléssel zárultak. A résztvevők a programot és
a szervezést összességében kiválóan értékelték, örömmel fogadták a NAK-os kollégák szakmai
segítségnyújtását. Megerősítették, hogy szükség van a személyes kapcsolatok kialakítására és
ápolására is a kamara és a tagság
között.

A pozíció betöltéséhez elengedhetetlen pedagógus végzettség, legalább 3 éves agrár szakképzésben szerzett tapasztalat, valamint saját autó.
Önéletrajzokat a karrier@nak.hu e-mail címre várjuk
a preferált régió megjelölésével.
További információkért látogasson el a www.nak.hu
karrieroldalára.

INDÍTSA VELÜNK

A NYARAT!

n Horváth Vivien
Élelmiszeripari Igazgatóság

Tanuljunk együtt! – Zöldség-gyümölcs feldolgozás!
A gyakorlati oktatások palettáját bővítve 2018. május 25–26.
között, egy kétnapos oktatás
keretein belül kerül megrendezésre az Élelmiszeripari Igazgatóság „Tanuljunk együtt!” programjának első „Zöldség-gyümölcs
feldolgozás” című képzése a
Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán, Budapesten.
Az oktatás első napján egy erős,
elméleti tudásátadás biztosítása a
cél, amely során bemutatásra

kerülnek a vonatkozó jogszabályok, előírások, élelmiszer-biztonsági és higiéniai követelmények. A
résztvevők megismerhetik az alapanyagokra vonatkozó előírásokat,
a zöldség-gyümölcs tartósítás
alapjait, a használható adalékanyagok, esetleges kiváltásuk lehetőségét. Megtanulják a feldolgozást
követő címkézési előírásokat és
megismerkedhetnek a legújabb
innovációs eljárásokkal, trendekkel, fejlesztési javaslatokkal. A

második napon bontott csoportok
szerint kerül sor a gyümölcsfeldolgozók és zöldségfeldolgozók gyakorlati képzésére. A gyümölcs kapcsán a lekvárfélék, befőttfélék,
levek, szörpök és aszalt termékkategóriák, a zöldség témakörében
főként a savanyítás, zöldséglevek,
zöldségchipsek kerülnek bemutatásra. Az általános gyakorlatokon
túl termékfejlesztési javaslatokkal
és szemléletformáló, hasznos ötletekkel várják az érdeklődőket.

A programon összesen 20 fő
részvételét tudjuk biztosítani, 10
fő zöldségfeldolgozó és 10 fő
gyümölcsfeldolgozó csoportbontásban. A programon való
részvétel rendezett kamarai tagsággal ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött! Jelentkezés és további információ: Horváth Vivien, horvath.vivien@nak.
hu, 0620/279-3790.
n Horváth Vivien
Élelmiszeripari Igazgatóság

Navon
Supreme Pure
20.990 Ft

19.890 Ft

Navon
Classic M
6.990 Ft

6.290 Ft

Minden megrendelés után az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot a megrendelővel adategyeztetés céljából. Csak teljes mértékben kitöltött megrendelési adatokkal ellátott
megrendeléseket tudunk kielégíteni. Fizetési és szállítási információkat megtalálja a megrendelés oldalon. Egy típusból több darabot is rendelhet. Egyszerre egy típust tud megrendelni, amennyiben több típusból szeretne rendelni azt külön megrendelésben kell leadnia. A nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni. Jelen reklám nem minősül
ajánlattételnek, és nem teljes körű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

Az akció időtartama: 2018. május 10. − május 31.

www.facebook.com/birtokosmobil
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Bemutatjuk az új megyei elnököket – II.
Az újjáalakult Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara megyei elnökségei közül ismét
négy olyan szakembert mutatunk be,
akik vállalták az ezzel járó felelősséget
és első ízben kapták meg a lehetőséget
arra, hogy ellássák az elnöki teendőket.
Kamarával. Milyen pozíciót
töltött be a köztestületben?
A kamara előző ciklusában
Veszprém megyei alelnök voltam,
így mondhatom, hogy személyem a garancia a folytonosságra,
illetve a hosszú távú építkezésre.
Az alelnökként töltött időszakban a kezdeményezésemre sikerült elindítanunk a Bakony Expo
nevű rendezvényt, amely azóta
megtalálta a helyét és fontos szerepet tölt be a régió életében. A
negyedik éve működő rendezvény jól példázza Veszprém város
és a kamara kiváló együttműködését. Az együttműködések
kialakítása és ápolása továbbra is
fontos célom megyei vezetőként.

Sövényházi Balázs,
Veszprém megyei elnök
maga is gazdálkodó.
Mivel foglalkoznak pontosan?
Egy könyvelő vállalkozásnál
töltött időszakot követően 2010
óta vagyok Nemesvámos polgármestere, azonban a közéleti szerepvállalásom mellett gazdálkodó is vagyok. Mintegy 60 hektáron foglalkozunk növénytermesztéssel, illetve egy sertéstelepen
tartunk állatokat. Mindent fel is
dolgozunk, húskészítményeket
állítunk elő, mert valljuk, hogy
egy-egy folyamatnál nem állhatunk meg, így szántóföldtől az
asztalig terjed tevékenységünk,
termékeinket helyben értékesítjük.

Nem új a kapcsolata a
Nemzeti Agrárgazdasági

Mik a további célok a
következő ciklusra?
Az előző években jó irányvonalat sikerült meghatároznunk,
amelyet a jövőben is folytatni
kívánunk. A fejlődés természetesen nem állhat meg, igyekszünk
minél inkább gazdálkodóbaráttá
tenni a jogi környezetet, amit
részben az adminisztrációs terhek csökkentésével, részben
pedig az anomáliák minél gyorsabb megszüntetésével szeretnénk elérni. Ehhez elengedhetetlen az összefogás, hiszen az
egyes ágazatok mind egymástól
függnek, és csak úgy fognak
tudni előrébb lépni, ha együttműködnek. Az előrelátó lépések
ma különösen fontosak, hiszen a
jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben egyre égetőbbé válik, hogy a
fiatalokkal is megkedveltessük a
mezőgazdaságot, és felhívjuk a

figyelmüket annak értékteremtő
erejére. Kiemelten fontosnak tartom a kamara megyei osztályainak hatékony működtetését,
amelyet természetesen az országos osztályokkal karöltve képzelünk el. Azt kívánjuk elérni, hogy
tagjaink bízhassanak a köztestületben, hiszen a falugazdász-hálózaton keresztül a kamara értük
van!
n n n

Ökológiai gazdálkodó,
polgármester, az agrárkamara Hajdú-Bihar megyei
elnöke, férj és családapa.
Szólláth Tibort kérdeztük
életéről, az agráriumról és a
kamara jövőbeli célkitűzéseiről, feladatairól.
Mióta játszik szerepet az
életében a mezőgazdaság?
Mi vonzotta az agrárium
felé?
A gazdálkodás szeretete és tisztelete gyermekkorom óta szerves
része az életemnek. A föld tiszteletét, az élethez és a munkához
való minőségi hozzáállás irányelveit máig nem felejtettem el, sőt,

büszke édesapaként tovább
adom gyermekeimnek. Több
mint 20 évvel ezelőtt kezdünk el
gazdálkodni. 1998-ban kiköltöztem családommal a Hajdúnánáshoz közeli tanyánkra, ahol egy 6
hektáros területen ökológiai gazdálkodást kezdtünk el folytatni.
Ehhez kapcsolódóan a legnagyobb szakmai elismerés 2002ben ért bennünket, amikor
elnyertem az Év Biogazdája
címet. Mára nagyságrendileg
hatvan hektár földön gazdálkodunk. Jól érzékelhető ebből,
hogy a gazdálkodás folyamatosan jelen van az életünkben.

Az elmúlt években rengeteg szerepet vállalt, sok
felelős pozícióban láthattuk és láthatjuk. Hogyan
tudja összehangolni ezeket
a nem kis felelősséggel járó
szerepvállalásokat a gazdálkodói léttel?
Az aktív közösségi szerepvállalásom egész életemet végigkísérte. Azok a tisztségek, amelyeket az elmúlt évtizedekben
betölthettem vagy betöltök,
mind-mind a szűkebb vagy
tágabb közösségeinkért való
tenni akarásért, fejlődésért tettem s teszem. Ehhez rengeteg
energiát, biztatást és türelmet
kaptam a családomtól, mindamellett, hogy a gazdaság
működtetése nálunk közös fel
adat. Sokszor nehéz összeegyeztetnem az eltérő pozícióimból
járó kötelezettségeimet, ilyenkor
a gazdaságunkban végzett
munka egyfajta feltöltődést
jelent számomra.

Milyen céljai, ambíciói
vannak megyei elnökként?
Mik a tervei a következő
évekre?
Számos feladat, fejlesztési
terület és lehetőség áll előt-
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tünk a következő években. Egyrészt fontos célkitűzésünk az
öntözéses gazdálkodás fejlesztése, a meglévő vízkészleteink
védelme és megfelelő hasznosítása. A másik fontos feladatunk a szakember-utánpótlás
biztosítása, amelyben a legnagyobb partnerünk a Debreceni
Egyetem, az ország egyik legnagyobb tudásközpontja.
Végül, de nem utolsósorban
nagyon fontosnak tartom, hogy
minél inkább visszaszorítsuk a
gazdákat érintő bürokratikus
kereteket. A célom az, hogy a
gazdák azt érezhessék, hogy
nekik valóban a gazdálkodásra
kell koncentrálniuk, nem pedig
a papírrengetegben bolyonganiuk. Úgy gondolom, hogy
ezek az intézkedések mindmind növelik a vidék népességmegtartó képességét!
n n n

Megyei küldöttként
immár hat éve van kapcsolata a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához Vargai
Imrének, a köztestület új
Fejér megyei elnökének.
Hogyan indult a kapcsolat a
mezőgazdasággal és hol
tart most?

Székesfehérváron élek és gazdálkodom a családommal. Több
generációra visszamenőleg gazdálkodó család a miénk. A mezőgazdaság már gyerekként is
jelen volt az életemben, de aktívan körülbelül másfél évtizede
kapcsolódtam be a gazdasággal
kapcsolatos munkálatokba.
Főleg szántóföldi növényter
mesztésre specializálódtunk. A
szükséges munkákat magunk
végezzük, így traktorban dolgozó gazdaként magam is megtapasztalom a mezőgazdasági
munka kihívásait, szépségeit és
sikereit egyaránt. 2015-től a környékbeli gazdák felkérésére
megyei és országos szintű
érdekképviseleti szervezetekben
is tevékenykedem. 2016 óta a
Fejér Megyei Békéltető Testület
tagja vagyok, ahol az agrárvállalkozások delegáltjaként járulok
hozzá a mediációhoz. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Fejér
megyei szervezetének 2012-től a
küldöttje, 2017-től pedig az elnöke vagyok. Az agrárium és az
informatika mellett a menedzsment és az adatvédelem területén szereztem diplomát.

Mit tart fontosnak megyei
vezetőként a következő időszakra?
Alapvető célom, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hatékonyan működjön Fejér megyében, és magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson a népes tagság számára. Fontosnak tartom a
jégkármérséklő rendszer kiépítését, amelynek nemcsak a gazdák,
hanem például a gépjármű-tulajdonosok is hasznát veszik majd.
Úgy gondolom, hogy megkülönböztetett figyelmet érdemel a
falugazdász-hálózat, aminek
köszönhetően nagy adminisztrációs terhet veszünk le a gazdálkodók válláról. Kiemelt célom népszerűsíteni a precíziós technológiákra épülő megoldások alkalmazását, hiszen ezeknek köszönhetően hatékonyabbá tehető

a termelés, valamint nagyobb
valószínűséggel megőrizhető a
magyar mezőgazdaság versenyképessége is. Fiatal gazdaként
kötelességemnek érzem az agráriumban rejlő lehetőségek megismertetését a diákokkal, és szeretném, ha elérnénk azt, hogy egyre
több gyerek válasszon valamilyen
mezőgazdasággal kapcsolatos
szakmát. Továbbá közös célunk a
magyar, illetve a megyére jel
lemző, helyi termékek népszerűsítése.
n n n

Mikor és hogyan került
kapcsolatba az agráriummal? – kérdeztük Velkei
Józseftől, a kamara Pest
megyei elnökétől.
Gyermekkorom óta benne
élek, a szüleim – akik nem tudtak
azonosulni az akkori rendszer
ideológiájával – gazdálkodók
voltak. Aztán agrárvégzettségeket szereztem, s nagyüzemben
dolgoztam, aminek megszűnése
után, 1994-től falugazdászként
segítettem a gazdákat. Néhány
év múlva megyei főfalugazdász
lettem, majd 2001-től hivatalvezető-helyettes. Aztán a Fővárosi
és Pest megyei Mezőgazdasági
és Szakigazgatási Hivatal földművelésügyi igazgatója 2011-ig,
illetve az MVH megyei kirendeltségvezetője. Természetesen a
saját családi gazdaságunk
működtetésében is részt vettem
és veszek. Az 1994-ben létrejött
Nagykátai Gazdakör alapító
tagja vagyok, valamint a Pest
Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
elnökségi tagja.

A NAK Pest megyei és
fővárosi szervezetének
elnökeként mit tart a legfontosabb célnak?
A kamara fő feladata a tagok
tevékenységének segítése. E
téren is kiemelkedik a tájékozta-

tás és a technikai segítségnyújtás, aminek megfelelő végzésében hatalmas szerepe van a
falugazdász-hálózatnak. A
kamara megyei elnöksége
egyöntetűen gondolkodik erről:
szívügyünk a tagsággal való
törődés. Célom olyan apparátus
kialakítása, amely a tagokat teljes mértékben segíteni tudja,
hogy tagjaink elégedettek
legyenek azzal, amit a tagdíjért
cserébe kapnak.

Mit gondol, mi az agrárium jövőjét leginkább befolyásoló probléma?
Talán azt emelném ki, hogy az
agráriumban nagyon magas az
átlagéletkor – fontos megszerettetnünk a fiatalokkal az ágazatot.
Az iskolai képzésnek, annak
milyenségének, a hiányszakmák
oktatásának, a felnőttképzésnek is
nagy szerepe van, e téren folytatnunk kell a szaktárcával közösen
elkezdett munkánkat. Továbbá
hiszem, hogy kevés az, ha valaki
csak a pénzszerzés miatt választja
a mezőgazdaságot. Elhivatottságra van szükség a „szakmánkhoz”,
ennek az elhivatottságnak a gyökereit optimális esetben már fiatal korban ki kell alakítani.
n Andó Patrik–Pécsek imre
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Összefogást sürgetnek
a dinnyeágazatban

Magyarországon a dinnye mindig is a
hazai zöldség-gyümölcs ágazat egyik
kiemelt terméke volt. Jelenleg körülbelül
2000 termelő foglalkozik „dinnyézéssel”,
az ágazat több ezer család megélhetését
biztosítja ma is. Az ágazat helyzetének
stabilizálása és a problémák és lehetőségek megismerése érdekében az újjászerveződött Magyar Dinnyetermelők
Egyesülete felmérést készített a termesztők körében.
A mintegy 2000 magyar gazdálkodó tavaly összesen 5000 hektáron termelt görög- és közel 600
hektáron sárgadinnyét, ez men�nyiségben közel 200 000 tonna
görög- és közel 17 000 tonna sárgadinnyét jelent. A jelentősebb
termelői körzetek Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Baranya, Tolna
és Heves megye, a jászsági területek, a sárgadinnye terén pedig a
Bács-Kiskun megyei régió.
A piaci változásokat és az ágazati együttműködés szükségességét
felismerve kezdődött el a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara támoga-

tásával egy országos összefogás,
amely eredményeként újjászerveződött a Magyar Dinnyetermelők
Egyesülete (MDE). A termelők
érdekében a vezetőség aktívan
reagált az ágazatot érintő árképzési problémákra is, amely még
ösztönzőbben hatott a dinnyés
ágazat összefogására. Világossá
vált, hogy az egyesület érdekképviseleti szerepét a magyar dinnyések egyesítése teheti hatékonnyá,
amelyhez elsősorban a taglétszám bővítésére és egy erős bázis
kiépítésére van szükség. A szervezet a bővítésen túl célként tűzte ki,

hogy felmérje a hazai termelői
véleményeket a termesztéssel és
felvásárlással, valamint az értékesítéssel kapcsolatos problémákat
és ezen javaslatok, észrevételek
alapján megoldásokat és újabb
célkitűzéseket állítson a 2018-as
évre.
A felmérést 3 hónap alatt közel
120 termelő töltötte ki. Egyértelmű,
hogy széles fajtaválaszték és aprózódott területek jellemzik a hazai
termelést. Emellett a termelői
körökben a minőségirányítási rendszerek jellemzően ma egyet jelentenek a többletköltséggel és adminisztrációs terhek növelésével.
Az írásban tett javaslatok alapján a legjelentősebb ágazati problémáknak a beszűkült exportpiaci
lehetőségeket, az időszakos hazai
túltermelést, a munkaerőhiányt
és a soklépcsős értékesítési folyamatokat, illetve a csökkenő hasznot látják a kérdőív kitöltői. Javaslatként fogalmazták meg az egyesület számára, hogy kiemelt
érdekképviselete legyen a termelőknek, és segítse a termelést

Jelölni kezdik
a dinnyéket!
A legtöbb vásárló általában
az iránt érdeklődik, hogy
hogyan tudja megkülönböztetni a jó dinnyét a silányabb
minőségtől, illetve a külföldit
a magyartól. Ezt felismerve
tavaly indultak el a hazai din�nye jelöléséről szóló megbeszélések. Az MDE, erősítve az
országos összefogást, létrehozta a saját „ernyő védjegyét”, ami persze nem más,
mint egy, a hazai dinnyéket
megkülönböztető matrica,
illetve egy kicsit még ennél is
több! A „MAGYAR DINNYE”
címke amellett, hogy egységes, odafigyel a különbözőségekre is, így a hazai származás feltüntetésén túl termőkörzetet és termelői azonosítót is tartalmaz. Ezek a kiegészítések a későbbiekben
nemcsak az innovációt és
minőségtudatosságot célozzák meg, de egy új, országos
nyomonkövethetőséget is
megalapoznak. A cél: a
magyar dinnye hazai pozíciójának megerősítése mellett a
hazai termelés „tisztulása” is.
A címke az MDE tagjaként
igényelhető és használható.
Fontos, hogy termelői címkét
csak termelő tehet ki és
ugyan továbbkerülhet a láncban, de a kereskedő a címkézésre önálló termelés nélkül
nem jogosult.
marketinggel, a piaci lehetőségek
felkutatásával.
A 2018-as év előrejelzései szerint ugyan a termőterületek minimális méretbeli csökkenéséről
beszélhetünk, de a technológiai
fejlődésnek köszönhetően ezzel
párhuzamosan a várható hozam
közel a 2017-es évivel azonos. A
termőterület csökkenése mellett
az idén egy minőségtudatos fejlődési irányt is látunk, amely talán
meghozza a várt eredményeket.
n Horváth Vivien
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Ígéretes lehetőségek
a durumbúza-termelésben
A durumbúza, vagy más néven keményszemű búza a Közel-Keletről származik. A
mediterrán térségben jelenleg is fontos
élelmezési alapanyag. Tojás nélkül készíthető belőle száraztészta, darájából kuszkusz, illetve a durvára tört szemekből bulgur. A korszerű, egészséges táplálkozás
kedvelt alkotója.
A korszerű nemesítési eljárásoknak köszönhetően, a jobb
tűrőképességgel rendelkező fajták miatt az elmúlt évtizedekben
széles körben elterjedt a világban. Ma már termesztése lehetséges a hidegebb téli időjárású
kontinentális éghajlaton, így
hazánkban is. A világ legnagyobb
termelői Kanada, USA, Mexikó,
Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Görögország, de
Közép-Kelet-Európában is egyre
növekszik a termőterülete.
Hazánkban a kezdeti néhány ezer
hektárról mára 30 ezer hektár
fölé növekedett a termőterülete,
amely több tényezőnek köszönhető. Jól beilleszkedik a vetésforgóba, technológiája a közönséges búzáéhoz nagyon hasonló,
valamint hosszabb távon gazdaságosan termeszthető – magya
rán a termelésében van perspektíva!
A Magyarországon termesztett
durumbúza vetésterülete tavaly
elérte a 33 ezer hektárt, amely az
összes búza-vetésterület valamivel több mint három százaléka. Az
elmúlt öt évet figyelembe véve ez
jelentős növekedés, mivel 2013ban még mindössze 15 ezer hektáron (1,3%) termesztették a gazdák e kultúrnövényünket. Összehasonlítva a 2017-es évek eredményével, mintegy 260 kg-mal
sikerült növelni a hektáronkénti
termésátlagot. Ugyanez az érték
búza esetében 800 kg. Követke-

zésképpen tehát vannak még
lehetőségek e téren is.
A jó minőségű magyar durumbúza keresett alapanyaga mind a
hazai, mind a nyugat- és dél-európai feldolgozóknak. A Kárpát-medencei körülmények különösen
alkalmasak arra, hogy magas
fehérjetartalmú, acélos durumbúzát termeljünk. A feldolgozók
megkedvelték durumtermékeinket, akikhez vízi, vasúti vagy közúti fuvarozással juttatjuk el a
megrendelt árut. Az utóbbi fél
évtizedben a közepes és jó minőségű termény átlagára hatvanezer
forint volt tonnánként, a termelő
telephelyén gépkocsira rakva.
Az elmúlt években az időjárás
kedvezett az őszi vetésű gabonák,
így az őszi durumbúza termesztésének is, így a megfelelő termesztéstechnológia mellett a gazdál-

kodók stabil termésátlagra és jó
minőségű terményre számíthattak. A 2017-es év ősze és a lassan
magunk mögött hagyott tél szintén nem jelentett kihívást a
durumbúza vetésében és az állományok áttelelésében. Mindössze
a hótakaró nélküli területeken
okozott a mínusz tíz fok alatti
hőmérséklet alig észrevehető
fagyási károkat, ezeket azonban a
növények a vegetáció tavaszi
megindulásakor maradéktalanul
kiheverték. Kedvezett a durumbúza-vetésterület folyamatos növekedésének a kereskedők által
kínált, kiszámíthatóan magas felvásárlási ár, vonzóvá téve az új
kultúrnövényt kereső termelőknek az addig szinte ismeretlen
gabonát. A kereskedők és a
durumbúza termelési rendszert
szervező piaci szereplők ezek
miatt a termesztésterület további
növekedésében, a magas piaci
árak stabilizálódásában és a ter
mesztéstechnológia fejlődése
miatt a termésátlagok folyamatos
emelkedésében bíznak.
Az elmúlt esztendőben konzorciumi együttműködés keretein
belül létrejött az Első Magyar
Durumbúza Termelési Rendszer.

Célkitűzéseik között a termelés és
az exportpiacok bővítése mellett
az egészséges életmód, illetve a
korszerű táplálkozás igényeihez
illeszkedő durumbúza-termékek
előállítása és népszerűsítése is
szerepel. Egy olyan termelési
integrációt szándékoznak működtetni, amelyben a résztvevők
közös munkájának eredménye a
magas minőségű tésztagyári alapanyag. Integráció keretében
kívánják megismertetni a témát a
magyar gazdálkodókkal, utat nyitva számukra a durumbúza-termelés adta lehetőségekhez történő
csatlakozásra.
A durumbúza-termesztésben
részt vevőknek az elmúlt években kevés lehetőségük volt szervezett körülmények között a
szakmai tapasztalatcserére, ezért
tartjuk fontosnak felhívni a figyelmet az idei rangos eseményre, az
Első Magyar Durumbúza Termelési Rendszer szervezésében
Nádasdon tartandó Első Magyar
Durum Napra. A rendezvény pontos helyszínéről, dátumáról és
programjáról minden érintettet
tájékoztatni fogunk a kamara hírcsatornáin.
n NAK
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Erdőket, fásításokat, illetve erdőgazdálkodást
érintő új VP-s jogcímek az egységes kérelemben

Az egységes kérelem legfontosabb pontjai
Az egységes kérelem
beadása során 2018ban 44 támogatási
jogcímre, intézkedésre lehet igényelni,
illetve adatszolgáltatási kötelezettséget
teljesíteni, amelynek
benyújtási határideje
2018. május 15.
A 2018. május 15-ig benyújtott
egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.
2018. május 16. és június 11. között
történő benyújtása esetén a támogatási összeg munkanaponként 1%
késedelmi szankció alkalmazásával
lehetséges. 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerül.
Felhívnánk a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként
benyújtott állatalapú közvetlen
támogatási kérelmek esetében a
már benyújtott támogatási kérelmek

2018. május 15-e után csak szankció
mellett módosíthatók!
Lényeges változás, hogy a termeléshez kötött támogatásnál rizs,
zöldség, ipari zöldség, ipari olajnövény, szemes fehérje, szálas fehérje
növények esetében 2018. évtől
nem kell beküldeni elektronikus
úton a gazdálkodási napló másolatát a Kincstárnak. Vezetni viszont

szükséges a napló bizonyos lapjait,
de csak helyszíni ellenőrzéskor kell
tudni bemutatni a Kincstár részére.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a
támogatás igénybevételének egyik
eleme, hogy meghatározott dokumentumokkal (minősített vetőmagcímke, számla, bizonylat) rendelkezni kell és azokat szükséges
megőrizni 5 évig.

További változás az előző évekhez
képest, hogy a 2018-as évtől cselekvőképtelen kiskorú ügyfél a jogutódlás kivételével a mezőgazdasági
támogatási eljárásban nem vehet
részt. Ez azt jelenti, hogy a folyamatban lévő ügyekben megítélt támogatási összegeket öröklés útján
megkaphatja, azonban új támogatási kérelmet nem nyújthat be.  n NAK

Fontos a jogszerű földhasználat
A Kompenzációs kifizetések
természeti hátránnyal érintett
területeken (THÉT), valamint a
Natura 2000 mezőgazdasági
területeknek nyújtott kom-

penzációs kifizetések (Natura
2000 gyep) vonatkozásában
érdemes figyelmet fordítani
arra a támogatást igénylőknek, hogy az adott évi kére-

lemben megjelölt területek
tekintetében a támogatás teljes időtartama alatt jogszerű
földhasználónak kell minősülnie. Vagyis jogszerű földhasz-
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nálattal az adott év január 1–
december 31. közötti időszakra kell rendelkezni a támogatást igénylőnek.
nNAK

A tavalyi év végére a Vidékfejlesztési Program minden erdőt,
fásítást, illetve erdőgazdálkodást
érintő támogatási jogcímére (a
továbbiakban: erdős jogcímek)
vonatkozó támogatási felhívás
megjelent. Ennek eredményeképpen a 2018. évi egységes kérelmekben már a következő erdős
jogcímeken igényelhető kifizetés:
– Erdősítés támogatása (felhívás
száma: VP5-8.1.1-16),
– Agrár-erdészeti rendszerek
létrehozása (felhívás száma: VP58.2.1-16),
– Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (felhívás száma: VP5-8.3.1-17),
– Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása (felhívás száma: VP5-8.4.1-16),
– Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások (felhívás száma: VP58.5.1-17),
– Erdő-környezetvédelmi kifizetések (felhívás száma: VP4-15.1.117),
– Natura 2000 erdőterületekre
nyújtott kompenzációs kifizetések (felhívás száma: VP4-12.2.1-16),
– NVT és EMVA determinációs
támogatások:
– Mg-i területek erdősítésének
támogatása (NVT) – jövedelempótló támogatás,
– Mg-i területek erdősítésének
támogatása (EMVA) – jöv.pótló és
ápolási támogatás,

– Erdő környezetvédelmi intézkedések támogatása (EMVA).
Néhány fontos tanács a kifizetési kérelmek összeállításához:
Egyes erdős jogcímek esetében
a támogatási felhívás lehetővé
teszi, hogy ha a kifizetés feltételei
fennállnak, akkor a kifizetési igény
benyújtására a támogatási kérelmek elbírálását és a támogatási
okirat kiadását megelőzően is
lehetőség van. Ebben az esetben
az egységes kérelem felületen a
támogatási okirat azonosítószáma helyett a támogatási kérelem
azonosítószámát kell feltüntetni.
A kifizetési igény benyújtása
előtt minden esetben javasolt
ellenőrizni, hogy a kifizetés támogatási felhívásban meghatározott
feltételei ténylegesen fennállnak-e. Megalapozatlan igénylések
a teljes kérelem elbírálását akadályozhatják.
Erdős jogcímek esetében a
támogatás több elemből állhat.

Több esetben például az alaptámogatás mellett kiegészítő támogatás is igényelhető, például vadkárelhárító kerítés építéséhez
vagy lejtős területeken a talajeróziót megakadályozó terepelemek
készítéséhez, elhelyezéséhez.
Fontos tudni, hogy ezeket a ki
egészítő támogatásokat csak az
alaptámogatással együtt lehet
igényelni. Ha ez elmarad, akkor a
gazdálkodó elveszti a jogosultságát a kiegészítő támogatásra.
Az egységes kérelemben az
erdős jogcímeken igényelt kifizetések adatait néhány kivételtől
eltekintve az „Erdős jogcímek”
menüpont alatt lehet berögzíteni.
Külön menüpont szolgál ugyanakkor az alábbi jogcímeken igényelt támogatások rögzítésére:
– Agrár-erdészeti rendszerek
létrehozása,
– Ipari célú fás szárú ültetvény
telepítése,
– Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,

– Mg-i területek erdősítése
(NVT).
Az „Erdős jogcímek” menüpont
alatt rögzíthető jogcímek esetében az aktuális kifizetési igényeket erdőrészletekhez kapcsolódóan kell rögzíteni. A támogatással érintett erdőrészletek azonosítójaként a Natura 2000 erdőterületekre nyújtott kompenzációs
kifizetések esetében az erdészeti
hatóság nyilvántartása szerint
aktuális azonosítót, minden más
esetben a támogatási kérelemben szereplő azonosítót kell rögzíteni.
Erdőrészlet részterületére csak
az alábbi esetekben lehet kifizetést igényelni:
– Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása,
– Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások,
– Erdő-környezetvédelmi kifizetések – kézimunka-igényes ápolás.
Erdős jogcímek esetében a táblarajzot a térképi felületen közvetlenül rögzíteni, illetve szerkeszteni nem lehet, csak shape-file vagy
EOV-file feltöltésével.
Erdős jogcímek esetében a
támogatási felhívásban előírt mellékleteket az egységes kérelem
részeként minden esetben fel kell
tölteni, nem elég, ha azt a gazdálkodó ellenőrzéskor bemutatja.
n NAK
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Hároméves program a zöldséggyümölcs népszerűsítésére
A gyermekek egészségének megőrzése
céljából hároméves
edukációs kampányt
indított el a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara és az
Interfel francia szakmaközi szervezet.
Ahogy Franciaország, úgy
Magyarország gazdaságában is
jelentős szerepet tölt be az agrárium, és mindkettőben erősek a zöldség- és gyümölcstermesztési hagyományok, ám nem csak ennyi a
hasonlóság a két államban. Sajnos az
is, hogy az általános iskolai korosztály (6–14 évesek) rendkívül kevés
friss zöldséget és gyümölcsöt
fogyaszt. Így adta magát a helyzet,
hogy ezen célszerű lenne változtatni.
Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet, az
Interfel közösen pályázott egy
fogyasztásösztönző kampány tervével az Európai Bizottsághoz,
amely 133 millió eurót különített el
az agrártermékek népszerűsítésére. Az uniós testület néhány
hónappal ezelőtti döntése nyomán
támogatta az 5 millió euró összköltségű ötletet, amelynek
Magyarországra eső része 1,5 millió euró, aminek 80 százalékát az
unió finanszírozza, a 20 százalék
pedig a felek önrésze.
Azóta zajlottak az Európai Friss
Kalandok elnevezésű, 2018, 2019 és
2020 alatt futó kampány előkészületei. Előbb Franciaországban,
Párizsban március 21-én, majd
március 27-én Budapesten – stílszerűen a Francia Intézetben – tartották az azonos forma szerinti
megnyitót.
– A promóció célja kettős –
mondta Győrffy Balázs, a NAK

elnöke. – Egyfelől egészségügyi,
hiszen a rendszeres zöldség- és a
gyümölcsfogyasztás csökkenti a
krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. És ennek tudatosítását gyermekkorban szükséges
elkezdeni, amikor döntően kialakulnak a későbbi felnőttkori étkezési szokások. Másfelől pedig gazdásági célja is van. Ugyanis, ha a
jelenlegi napi 260 g/fő fogyasztást
ennek segítségével sikerülne 460
grammra emelni, az önmagában
730 ezer tonna termésbővülést
jelente és 100 milliárd forint új
érték előállítására adna lehetőséget az ágazatban tevékenykedő
magyar gazdák számára.
Franciaországban is sok esetben
megfigyelhető, hogy a családok
gyorsan melegíthető készételeket
vásárolnak a friss zöldségek és gyümölcsök rovására. Eric Fournier
budapesti francia nagykövet arról
beszélt, hogy a fiatalabb generációk egyre kevesebb zöldséget és
gyümölcsöt fogyasztanak (negatív
generációs tendencia), a szülők a
nagyszülőknél, a gyerekek pedig
náluk is kevesebbet.

A kampány részleteiről Bruno
Dupont, az Interfel elnöke megjegyezte, hogy Franciaországban a
6–10 éveseket és rajtuk keresztül
felnőtt családtagjaikat célozzák
meg, és a helyi szamócát, uborkát
és paradicsomot népszerűsítik a
körükben. Győrffy Balázs hozzátette, itthon a 6–14 évesek a célcsoport, és a kajszi, a meggy, a dinnye,
az alma, a dió, a paradicsom és a
gomba kerül fókuszba.
Az Európai Friss Kalandok nevű
program jelmondata a „Fedezd fel
a zöldségek és gyümölcsök valódi
erejét”, amelyet a Vegapolis elnevezésű univerzumon és a fiktív
karaktereken keresztül tapasztalhatnak meg a családok legfiatalabb tagjai. A „mesevilág” két központi figurája Frutti és Veggi – a
gyümölcs és zöldség testvérpár –,
akik játékos kalandjaik, történetük
révén igyekeznek népszerűvé
tenni a gyermekek számára a zöldség- és gyümölcsfogyasztást.
A márciusi nyitányt követően idehaza május 27-én – majd augusztus
végén is – egy workshop keretében
a célközönség számára is bemutat-

kozik a két figura és a Vegapolis világa, majd lesz zöldség-gyümölcs
ünnep is a júniusi hétvégék folyamán. Később pedig 15 hazai vidéki
városban roadshow keretében
ismerkedhetnek a témával a gyerekek. Emellett a CBA, az Auchan, a
Coop és a Tesco áruházaiban is,
valamint két mesecsatornán egy
minisorozatban a tévében is felbukkan Frutti és Veggi.
A NAK elnöke bizakodik, hiszen,
mint mondta, az előzetes felmérések során tesztelték a programelemeket a gyerekek között, és volt,
aki megjegyezte, hogy nem érti,
otthon miért csokival kínálják a
szülei, amikor finom zöldségek és
gyümölcsök is vannak.
– Van tehát remény… – célzott
arra Győrffy Balázs, hogy a kampány zárása után a fogyasztás
érdemben emelkedhet itthon is és
Franciaországban is. – Sikeresség
esetén valamilyen más formában
szeretnénk ugyanezt az ösztönzést
folyatatni, illetve ugyanezt a mintát esetleg más termékkörökre is
kiterjeszteni.
n Raffai Ferenc
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Negyvenöt éves a legnagyobb hazai mezőgazdasági integrátor

Innovatív lehetőségekkel felvértezve
A 45 éves KITE Zrt. és az ez idő
alatt vele bármikor is kapcsolatba
került mezőgazdasági szereplők
közös munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma a magyar
mezőgazdasági termelés innovatív lehetőségekkel felvértezve
nézhessen szembe a jövő kihívásaival.
Az 1973 óta töretlenül fejlődő
társaság a kezdetekben még egyesület, majd egyesülés és ma már
részvénytársaság formájában
igyekszik megfelelni annak a vezér
elvnek, amit a kilenc alapító szövetkezet célul tűzött ki maga elé,
vagyis, hogy a világon mindenkor
fellelhető legmodernebb technológiát hozza be az országba, és
adaptálja azt a partnergazdaságaiba. Erről a KITE Zrt. vezérigazgatóját, Szabó Levente beszélt, aki egy

Szabó Levente vezérigazgató
rövid történelmi visszatekintés
után számolt be arról, hogy mik a
KITE Zrt. mai céljai. Annak érdekében, hogy a társaság meg tudjon

felelni a mai kor elvárásainak, valamint az elmúlt negyvenöt év
hagyományaival és az ez idő alatt
megszerzett tudással és tapasztalatokkal felvértezve szolgálhassa a
mezőgazdaságot az elkövetkezendő időszakban is, folyamatosan
bővíti és szélesíti tevékenységeinek és szolgáltatásainak tárházát.
Legyen az gyümölcsfaiskola,
mezőgazdasági biztosításközvetítés, gépbérleti lehetőség vagy a
most reneszánszát élő szaktanácsadási rendszer, amely a precíziós
gazdálkodás elterjesztését és alkalmazását segíti, a cég otthon van
mindezekben. A 45 éves jubileum
kapcsán tartott ünnepségen megjelent a tulajdonos, dr. Csányi Sándor is, aki a vállalat külföldi terjeszkedéséről, ez irányú terveiről számolt be a meghívottaknak.

A nagyszabású ünnepség közel
300 vendége között helyet kaptak azok az üzleti partnerek, akik
a kezdetektől jelen voltak a KITE
életében vagy az idők során csatlakoztak az integrátorhoz. A legrégebbi partner, az idén a traktorgyártásának 100 éves évfordulóját ünneplő John Deere képviselője, Christoph Wigger is szót
kapott. Elmondta, egy gyártó
életében jelentőségteljes ez a 45
év. Örömmel tapasztalta, hogy a
vállalat mindent megtesz azért,
hogy egyedi, a magyarországi
adottságokhoz adaptált rendszert építsen azokból a lehetőségekből, amelyet a gépgyártó
kínál az értékesítői számára. A
magyar partnerük egyedülálló
kutatási és fejlesztési tevékenységet végez.

Visszatért a bizalom

Töretlenül fejlődik a Pápai Hús Kft.
A tulajdonosváltást követő másfél év alatt a beszállítók és a kereskedők körében helyreállt a bizalom, a fogyasztók körében pedig
töretlen a bizalom a Pápai Hús Kft.vel szemben.
Nagyon nehéz helyzetből, a
kereskedelmi partnerek, a beszállítók esetében is új szerződésekkel
indult a Pápai Hús Kft., miután a
felszámolási eljárás befejezéseként
2016. december 1-jével a hongkongi magánszemélyek tulajdonában
álló Famous Yield Enterprises megvásárolta a húsipari vállalatcsoport
eszközeit és a Pápai Hús márkanevet, mondta Kovács László ügyvezető igazgató, amikor a cég elmúlt
másfél éves tevékenységét elemeztük.
A társaság a piacon elvesztette a
bizalmat, a beszállítók csak kellő
biztosítékok árán voltak hajlandók
szállítani számukra. A Pápa Hús
hazai piacát pedig a konkurensek
rövid időn belül felosztották
maguk között.

Kovács László közölte, a 2017es év a rehabilitáció időszaka
volt. Időre volt szükség ahhoz,
hogy a szállítók ismét érezzék a
stabilitást, a biztonságot. A kereskedőket pedig meg kellett győzniük arról, hogy számíthatnak a
termelés biztonságára, az együttműködésre, új termékek megjelenésére. A partnerekkel el kellett
hitetniük, hogy a Pápai Húsnak
van létjogosultsága, és ebből
kiindulva jövője is.
E munkával odáig jutottak, hogy
ez évre a belföldi és az exportértékesítésben jelentős növekedéssel
számolnak. Mindezek eredménye-

ként a 2017-es 14,5 milliárd forintos
árbevételt idén több mint 20 százalékkal növelik. A termékértékesítést
21 ezer tonnáról 24 ezer tonnára
emelik.
Határozott célkitűzésük a Pápai
brand erősítése. Ennek érdekében
a tömegtermékek szintjét csökkentik, ugyanakkor a magasabb minőségű és árfekvésű termékkategóriában erősítenek. A közeljövőben
jelentős fejlesztések várhatóak a
sonkaféleségek és a húsos szalonnák terén, e szegmensekben minden piacon előrelépési lehetőség
kínálkozik.
2018-ban a kereskedelmi partnereiknél a listázottság növekszik. A
kedvező helyzetet jól jellemzi,
hogy a húsvéti értékesítésük
rekordnagyságú, 800 tonna feletti
volt.
Kovács László hangsúlyozta,
tavaly lerakták az alapokat, amire a
vállalat jövőjét építhetik: mintegy
1,5 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat. Idén

hasonló nagyságrendben terveznek fejlesztéseket.
Munkájuk eredményeként
elmondható, a tulajdonosváltást
követen a beszállítók és a kereskedők körében helyreállt a bizalom, a
fogyasztók körében pedig töretlen
a bizalom a Pápai termékekkel kapcsolatban.
(X)
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A Kárpát-medencére is kiterjedhet
a jégkármérséklő rendszer
Általában minden év május 1-jén kezdődik
a „jégesőszezon”, így még időben, március
végén mutatta be a kamara, hogy vész
esetén miként is működik majd az általa
kiépített és felügyelt országos jégkármérséklő rendszer.
A jégesővel való küzdelem igen
régóta tart. Anno még 1975–1976ban kezdődött Baranya megyében, és a 6-os úttól délre fekvő
körülbelül 150 ezer hektáros terület felett vészjelzés idején még
rakétákat lőttek a felhőkbe. Ez tartott egészen 1991-ig. Mivel a térségi gazdálkodók egy hatásosabb
védekezési módszert kívántak, így
megalakult a NEFELA Dél-magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés Baranya, Somogy és Tolna
megye mezőgazdasági nagyüzemei, érdekképviseletei és biztosítók összefogásával, az új módszer
pedig 1991-től a talajgenerátoros,
ezüst-jodidos megoldás lett.
A Nemzeti Agárgazdasági
Kamara évek óta arra törekedett,
hogy védekezés ne csak a Dél-Dunántúlon legyen, hanem jöjjön

létre egy olyan – a NEFELA-t is
integráló – rendszer, ami az
ország teljes területét lefedi.
Azért, mert az elmúlt 35 év megfigyelései alapján az összes biztosított mezőgazdasági kárnemen
belül 20 százalék volt a jégeső
által okozott kár aránya. A 2017-es
kárenyhítési évben például 70
ezer hektár területet sújtott az
„égi áldás”. Sőt, a szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbak, így a jégesőre is többször kell
számítaniuk a gazdálkodóknak.
A védekezéshez több verzió is
felmerült, így például a rakéták
újbóli bevetése, ám ezt a polgári és
a katonai légi közlekedés biztonsága érdekében az illetékes hazai
hatóságok nem javasolták. Így
végül a régióban bizonyított és
más európai országokban is alkal-

mazott talajgenerátoros rendszer
lett a kiválasztott. A NAK a Vidékfejlesztési Program keretében biztosított forrásra pályázott és nyert
is, így kiépíthette az egész országra
kiterjedő rendszert.
Mivel közeleg az általában
május 1-től induló – és szeptember 30-ig tartó – „jégesőszezon”, a
kamara március 28-án Dunaharasztiban szemléltette a manuális
és az automata talajgenerátorok
működését. Győrffy Balázs, a NAK
elnöke elmondta, a 986 talajgenerátor egy 10x10 kilométeres rácsháló metszéspontjaihoz került ki,
amiből 222 automata, a többi
„kézi vezérlésű”. A rendszer kulcs
eleme az a meteorológiai radar,
ami az adatokat szolgáltatja. Ez
egyelőre még nincs meg, de a
kormány a közelmúltban biztosított pénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a beszerzésre.
A vásárlásig és az üzembe helyezésig – mint a NAK vezetője megjegyezte – a NEFELA radarjára
támaszkodnak.
Mint a bemutatón kiderült, nem
túl bonyolult a működés. Az

ország négy régiójában automata
– keleten és nyugaton kettő-kettő
– lesz, de emberi felügyelettel
kiegészített diszpécserközpont,
ahonnan értesítik a kezelőket –
akik többnyire gyakorló gazdálkodók – és az automata berendezéseket. Ha várható jégeső, ha nem,
előbbieket napi három üzenetben
tájékoztatják az adott időjárási
állapotról. Ha jégeső várható,
akkor három órával a felhők megérkezése előtt kap riasztást, hogy
fél óra múlva össze kell kötnie a
légtartályból, a hatóanyag-tartályból és a kéményből álló helyi
egységet, illetve utóbbit szigorúan gyufával begyújtania. (Az energiaellátást napelemen keresztül
kapó automata egység ugyanezen az elven működik vész esetén, csak ott számítógépen
keresztül történik az utasítás.) Az
elégő – amúgy semmilyen egészségügyi, természeti, környezeti
kockázatot nem jelentő –
ezüst-jodid így a felhők felé áramlik, és ott csökkenti a jégszemcsék
méretét.
– Mire a földre érkeznek, jó
eséllyel elolvadnak. Vagy ha
mégsem, akkor jelentősen kisebbek lesznek. Bármelyik is következik be, az esetleges kár mindenképpen mérsékeltebb lesz a
korábbiakhoz képest. Ugyanis
sem ez, sem másmilyen rendszer
nem garantálja a százszázalékos
biztonságot, a „jégesőmentességet” – tette hozzá Győrffy
Balázs.
Az pedig már a bemutató után
derült ki, hogy ha a romániai Szatmár megyében kiépülő hasonló
rendszer, valamit az Ausztriába és
Ukrajnába tervezett védekezés is
megvalósul, és ezek csatlakoznak
a magyarországihoz, akkor az
egész Kárpát-medence megóvható lesz a jelentős jégesőkároktól.
n Raffai Ferenc
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Egyre több a kamara
határon túli pártoló tagja

Már 144 határon túli pártoló tagja van a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, mi
után egy tavalyi alapszabály-módosítás
lehetővé tette ezt a csatlakozási formát.
Szerbiából 73, Ukrajnából 71 új taggal
bővült a köztestület.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarához (NAK) az elmúlt időszakban 152 pártoló tagsági igény
érkezett a határon túli magyar
gazdálkodóktól. Közülük 144 pártoló tagot már soraiban tudhat a
kamara, ők már szerepelnek a
köztestület nyilvántartásában,
míg nyolc személy jelentkezése
elbírálás alatt van. „Szerbiából 69
gazda, 3 egyesület és egy vállalkozás; Ukrajnából pedig 71 gazda

lett a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara pártoló tagja” – jelentette
be Győrffy Balázs, a köztestület
elnöke a Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fórumának
(KEF) Szekszárdon 2018. április
12-én tartott ülésén.
A pártoló tagság bevezetését a
KEF tagjaitól érkezett korábbi igényeknek megfelelően a NAK
tavaly kezdte meg a határon túli
magyar gazdák körében is. A NAK

alapszabály-módosítása után a
KEF 21 tagszervezetének tagjai
válhatnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pártoló tagjaivá. A
pártoló tagok minden információhoz hozzájutnak, valamint számukra is elérhetőek lesznek a rendes tagságot megillető szolgáltatások. Azért is érdemes élni majd
a lehetőséggel, mert a kamaránál
felhalmozott tudás és a szakmai
igazgatóságokon folyó munka
olyan bázist kínál, amellyel mindenképpen érdemes élni. Az is a
pártoló tagság bevezetése mellett szólt, hogy a tagi viszony egyfajta kapocs lesz minden magyar
gazda között, hiszen csak jól szervezett, összetartó, egymás tevékenységét segítő magyarság

képes a jelen kihívások között talpon maradni.
A Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fóruma 2013.
május 3-án Orosházán alakult
meg, a magyarországi mellett
horvátországi, romániai, szerbiai,
szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai
magyar agrárszervezetet, ezáltal
több ezer határon túli gazdát
tömörítő egyesülésként. A fórum
többek között összefogja a Kárpát-medencében működő szervezeteket, képviseli azok közös
érdekeit az európai uniós szervezeteknél a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán keresztül. A fórum
elnöki tisztjét a mindenkori kamarai elnök tölti be.
n NAK
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Nehezíti a zöldítés a hazai szójatermesztést
Megtörhet az elmúlt években felfelé ívelő
szójatermesztés íve hazánkban. A támogatási feltételek változása és a világpiaci
kilátások miatt elképzelhető, hogy az idén
a hatvanezer hektárt sem éri majd el a
szója vetésterülete az országban.
Nagy bizonytalanság alakult ki
a korábbi években – elsősorban
az európai uniós többlettámogatás miatt – slágerré vált szójababbal kapcsolatban a termelők körében. A világpiacon áresés fenyeget, a helyzetet pedig itthon
tovább bonyolítja az európai
uniós támogatások jogszabályi
változása is.
Igencsak megbolygatta a terménypiacokat az a kínai bejelentés, miszerint a jövőben extra
vámot vetnek ki a beérkező szójaszállítmányokra. A távol-keleti
ország ezzel a lépéssel válaszolt
az Amerikai Egyesült Államok
(USA) azon döntésére, amely a
közösségbe érkező acélárut
importvám alá sorolta. A kínai
szójaigény igencsak jelentősnek
mondható, becslések szerint
mintegy 35 millió tonnát érinthet
a döntés, amelynek értelmében
minden tonnát hozzávetőlegesen
110 dolláros többletköltség terhelne, vagyis az amerikai farmereknek ennyivel alacsonyabb áron
kellene értékesíteniük a terményt.
Nem meglepő módon a hírekre
azonnal reagáltak az árutőzsdék
is. Chicagóban a hírre a megengedett napi limiten belül mozogtak
az árak, azonban fennáll a veszélye annak, hogy esetlegesen
összeomlik a jegyzés, ami az európai árakat is beszakíthatja.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) jelentése ugyanakkor
egyelőre áremelkedésről szólt,
amit főként a dél-amerikai termelési kilátásokkal kapcsolatos félelem
hajtott. Azóta kiderült, hogy Brazíliában nem lesz gond a betakarítással, sőt. A legutóbbi előrejelzések szerint rekordot dönthet az

idén a brazil szójabab mennyisége.
Szakemberek úgy vélik, a tavalyinál
5 millióval több, összesen 119 millió tonna szójabab kerülhet a raktárakba Brazíliában. Argentínában a
márciusi esőzések hatására csillapodtak a szójababtermés-kilátásokkal kapcsolatos félelmek, azonban még így is jelentősen, mintegy
30 százalékkal kevesebb szóját
takaríthatnak be a termelők a
dél-amerikai országban. A chicagói
árutőzsdén március második felében 375–380 dolláros tartományban ingadozott a szójabab legközelebbi lejáratra szóló jegyzése.
Magyarországon az AKI adatai szerint a feldolgozók átlagosan nettó
140 ezer forintos tonnánkénti áron
értékesítették a full-fat szóját március harmadik hetében.

Az elmúlt években igencsak
megugrott a magyar gazdák vetési kedve is, ami egyértelműen az
európai uniós termeléshez kötött
többlettámogatásnak és az időközben útjára indított nemzeti
programnak köszönhető. A vetési
felület közel 70 százalékkal nőtt,
mára megközelítette a 70 ezer
hektárt. A bővülés ívét azonban
megtörte az az európai uniós jogszabályváltozás, amely a környezeti és éghajlati szempontból előnyös gazdálkodási gyakorlatok,
vagyis a zöldítési támogatások feltételeit módosította. E szerint
2018-tól tilos a zöldítés alá vont
területeken vegyszert használni. A
tilalom a parlagon hagyott területekre, az ökológiai másodvetésre,
az erdőszélek menti hektársávokra és a nitrogén-megkötő növényekre is vonatkozik. A változás
egyértelműen negatív hatással
van a hazai szójatermesztésre,
hiszen a területek zöme után zöldítési támogatást vesznek fel a
gazdák. A hektáronként mintegy
25 ezer forintos hozzájárulás nem

elhanyagolható mértékben járul
hozzá a termelés eredményességéhez. A termelők tehát válaszút
elé kerültek, vagy vállalják a vegyszermentes gazdálkodás okozta
kockázatokat, vagy lemondanak a
jelentős összegű támogatásról.
Petőházi Tamás, a Gabonater
mesztők Országos Szövetségének
elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Szántóföldi növényter
mesztési és beszállítóipari osztályának vezetője szerint a lépés
elbizonytalanította a termelőket,
így kérdéses, hogy az idén mekkora területen kerülhet szója a földekbe. A bizalmatlanságot növeli
a világpiaci helyzet is, így a szakember szerint az idén biztosan
nem nő tovább a szója termőterülete. Sőt, az is elképzelhető, hogy a
60 ezer hektárt sem éri majd el a
bevont terület aránya. Az elnök
jelezte: egyelőre semmi sem biztos, a vetési kedvről és a szándékról akkor lesznek pontosabb információink, ha befejeződnek a
munkálatok a földeken.
n Köpöncei Csilla
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FONTOS HATÁRIDŐ!

NAK

BIZTOSÍTÁSOK

MÁJUS 31.

UGYE ÖN SEM SZERET
FELESLEGESEN DOLGOZNI?

Május 31-ig még megkötheti a növénybiztosítását

DÍJTÁMOGATÁSSAL.
Érdeklődjön
Falugazdászánál!

További információ:
NAK Biztosításközvetítő Kft. | 06 1 802 6100 | info.biztositasok@nak.hu
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