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Tejpiac: kihívások
és lehetőségek
Az európai tejtermelés 1,7 százalékkal emelkedett tavaly, az Európai
Bizottság szerint idén további 1,4–1,6 százalékos növekedés várható – rövid távon ezt a
mennyiséget az unió belső fogyasztása és
exportja sem tudja felvenni. Hazánkban pozitívum, hogy – a NAK aktív közbenjárásának is
köszönhetően – a kormányzat a friss- és nyerstej áfáját csökkentette, az összes fogyasztói
folyadéktejre kiterjedő adócsökkentés pedig
akár új rezsicsökkentési elem lehetne, ami a
fogyasztókra és az ágazatra nézve is kedvező
hatással bírna. Nem mellesleg növelné a keresletet.
Fontos lenne a termelőknek, feldolgozóknak és a kiskereskedőknek a
kiszámíthatóság, a piaci kilengések tompítása. Miként az összefogás is.
Kitörési pontot jelenthet a termelői csoportok erősítése, a közös beszerzések, illetve a termelői szervezetek megalakulása, tömörülése, ami a piaci
koncentrációból származó előnyök mellett a szaktudás terjedését is elősegíti.
A kormány növelte az állattelepek fejlesztési támogatását, ezzel a termelők hatékonyabbá tehetik a hűtést, modernizálhatják a tartást. A
tenyésztést nemcsak abba az irányba kell fejleszteni, hogy emelkedjen a
tehenenkénti tejhozam, hanem a tej zsírtartalma is növekedjen. Ehhez a
takarmányozási technológia változtatása is lényeges, miként az öntözés
fejlesztése is. Az öntözött területeken ugyanis a lucernahozam akár megduplázható, illetve a GMO-mentes szójatermelés is növelhető.
Jó hír: fél éve lehetővé vált – egyelőre – tucatnyi magyar létesítmény számára, hogy tejet és tejtermékeket szállítson Kínába. A világban a tej és tejtermékek iránti igény növekedni fog: sajtból, vajból, tejszínből jóval többet
fogyasztunk majd. Azaz több feldolgozott, magasabb hozzáadott értékű
termékre, egyre több késztermékre lesz szükség. A hazai nyerstej kilónkénti
ára 2018 első harmadában átlagosan 96,7 forint volt, a vaj- és a tejszínárak
– hasonlóan 2017-hez – ismét intenzíven növekedni kezdtek, januártól
napjainkig 40–50 százalékot emelkedtek. Az árak alakulása arra is rámutat, hogy a feldolgozóipar fejlesztése elengedhetetlen, és új, innovatív termékekkel kell megjelenni a piacokon. Fejlesztési lehetőség van például a
sajttermelésben is: a hazai sajtfogyasztás az EU átlagának csupán harmada, ennek is ötven százaléka import. Törekednünk kell arra is, hogy a hazai
tejet, tejtermékeket legalább 80 százalékban hazai fogyasztók vásárolják
meg, ezzel is stabilizálva a piacot.
Elmondhatjuk: kihívásokkal teli az ágazat élete. De lehetőségekkel is,
amikkel jól kell élni.
Szendrei László
Heves megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Aratáskor is biztonságot ad a géptörés-biztosítás
A gazdálkodók egyre több pénzt
fordítanak korszerűsítésre, gépvásárlásra – elsősorban az EU-s támogatásoknak és a kedvező pénzügyi
konstrukcióknak köszönhetően. A
gépállomány meg is fiatalodott, a
mezőgazdasági vállalkozók ezzel
párhuzamosan felismerték a napi
munkájukban használatos gépek
biztonságának fontosságát, megnőtt az érdeklődés a NAK és a CIG
Biztosító munkatársai által közösen
kialakított géptörés-biztosítási terméke iránt is.
A NAK a tagjai igényei alapján
megalkotott géptörés-biztosítással minden gazda számára megfelelő védettséget kíván biztosítani
a NAK biztosítási szolgáltatása
segítségével. A korábbi káreseményeket vizsgálva a szolgáltatás
olyan megoldást kínál, amely a
saját, illetve idegen tulajdonú
(bérelt, lízingelt, kölcsönbe átvett)
gépek esetében is jól alkalmazható – mind a munkavégzés, mind a
tárolás során – belső és/vagy
külső erőhatás miatt balesetszerűen bekövetkezett törésre, repe-

Sikeres volt a XXII. Pápai Agrárexpo
désre, amelyek a gép működésképtelenségét okozzák. Továbbá olyan
eseményekre is kiterjed, ahol a gép
kezelőjének figyelmetlensége
vagy anyaghiba okozta a károsodást. Amennyiben a javítás, alkatrészcsere azonnal nem végezhető

el, lehetőség van cseregépfedezet
igénylésére, amellyel a biztosító a
javítási időszakra maximum egymillió forintig és legfeljebb harminc napra fedezi a cseregép bérleti díját. Ha önnek tíz évnél fiatalabb gépe van és nincs biztosítva,

keresse a NAK biztosítási szolgáltatásának munkatársait a NAK
megyei igazgatóságain, illetve a
falugazdász irodákban, vagy
érdeklődjön az info.biztositasok@
nak.hu e-mail címen.
n NAK

Olcsóbban juthatnak tartályos gázhoz a kamara tagjai
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara tagjainak energiaköltség-csökkentését segítő megállapodás született a MOL Nyrt. és a
kamara között. Ennek alapján a
MOL Nyrt. a tartályos gázt használó vagy használni tervező kamarai
tagoknak kedvezményes tartályos
gázszolgáltatást nyújt.
A kamara – az előzetes ajánlatkérési felhívására beérkezett ajánlatok kiértékelése alapján – tagjai
számára a MOL Nyrt.-t ajánlja mint
az ajánlatot tévők közül a legkedvezőbb árral rendelkező, legjobb
minőségű tartályos gázszolgáltatást nyújtó és az ellátásbiztonságot
leginkább garantáló szolgáltatót.
A kezdeményezés minden
olyan kamarai tagot érinthet, aki

Az Év Tanyája
pályázat

a kiszámíthatóságot, kényelmet,
gyors ügyintézést és kedvező
árakat keresi, és akinek a jelenlegi tartályos gázellátásra vonat-

kozó szerződése lejárt vagy a
közeljövőben le fog járni, illetve
aki a tartályos gázellátás piacán
újonnan megjelenő fogyasztó. A

kedvezményes tartályosgáz-
programban való részvétel iránt
érdeklődő kamarai tagoknak egy
egyszerűsített felmérő dokumentumot szükséges kitölteniük
(http://www.nak.hu/kamara/
tartalyos-gaz-igenyfelmeres) és
online beküldeniük. A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A szerződéskötési szándékot
jelző kamarai tagok elérhetőségeit a NAK átadja a MOL Nyrt.-nek.
Az ingyenes helyszíni felmérés
alapján a MOL Nyrt. ajánlatot
készít, amely elfogadása esetén a
tag egyénileg köt szerződést a
MOL Nyrt.-vel, aki a NAK által elért
előnyöket és kedvezményeket
biztosítja számára.
n NAK

Május 25. és 27. között zajlott a hagyományos – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
főszervezésében lebonyolított – Pápai
Agrárexpo, amely ismét szakmai és
közönségsikert aratott.
A sorrendben huszonkettedik
eseményen – a három nap során –
közel 13 ezren keresték fel a 120
kiállítót, a szakmai rendezvényeket – így a Nyugat-magyarországi
Agrárfórumot és a fehérjenövényekkel kapcsolatos tanácskozást
–, valamint az egyéb programokat
(gép- és tenyészállat-bemutató-

kat, lovas programokat, a vadásznapot és gyermekprogramokat).
A bemutatkozó cégek között
megtalálhatóak voltak mezőgazdasági gépeket, felszereléseket,
eszközöket, szolgáltatásokat forgalmazók, inputanyagokat kínálók, élelmiszeripari vállalatok.
Mellettük jelen voltak még a kéz-

műves termékeket ajánlók, az
erdőgazdálkodásban és állattenyésztésben érdekeltek, valamint
érdekképviseleti szervezetek,
intézmények és pénzügyi szolgáltatók is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara standján pedig a falugazdászok, illetve a szakmai referensek tájékoztatták az érdeklődőket a kamarai szolgáltatásokról.
A Nyugat-magyarországi Agrárfórumon Győrffy Balázs NAK-elnök ismertette a kamara „Erősödő
agrár- és élelmiszer-gazdaság,
jólétében gyarapodó vidék” című,
a kormányzati stratégiai tervezést
segítő csomagját, illetve a pártok
szakértői fejtették ki véleményüket a magyar agrárium helyzetéről, az új Közös Agrárpolitikáról. A
tanácskozáson a szakértők
kiemelten foglalkoztak az agrárium legaktuálisabb problémájával,
a vadgazdálkodást, az élelmiszeripart és a sertéstenyésztést egy
aránt érintő afrikaisertéspestis-
betegséggel; valamennyi szereplő
abban bízik, hogy minél előbb
sikerül a járvány hazai jelenlétét
minimalizálni, és mihamarabb
helyreállhatnak a befagyott élelmiszerkereskedelmi kapcsolatok.
n Raffai Ferenc

Idén is pályázatot hirdetett
„Az Év Tanyája” díj elnyerésére az agrártárca, négy kategóriában lehet jelentkezni. „Az
Év Tanyagazdasága” felhíváson belül elsősorban olyanok
jelentkezését várják, akik a
hagyományos-körforgásos
gazdálkodásra helyezik a
hangsúlyt, és elsősorban
őshonos és tájegységre jellemző állat- és növényfajokra
fókuszálnak. „Az Év Hagyományőrző Tanyája” kategóriában a kiválasztásnál az eredeti tanyai jelleg megőrzése, a
hagyományok gyakorlati
megélése dominál. Először
hirdették meg „Az Év Határon
Túli Tanyája” felhívást, illetve
ezúttal is odaítélik majd a
közönségdíjat. A díjakra július
31-ig lehet pályázni. Kapcsolódó információ, hogy a
Tanyafejlesztési Program
révén 2011–2016 között mintegy 1700 pályázó jutott több
mint 8 milliárd forint támogatáshoz.
n NAK

Felmérés
az őstermelői
adózásról
Az őstermelői adózási és
járulékfizetési szabályok
átalakításával kapcsolatos
részletes javaslatok előkészítése keretében az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a
NAK online felmérést végez a
kamarai tagok körében. A kérdőív június közepétől lesz
kitölthető a két szervezet
honlapján, a kitöltésben a
falugazdászok is készséggel
segítenek. 
n NAK
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Versenyképesebb mezőgazdaság a cél
Az új agrárminiszter, Nagy István eddigi
nyilatkozatiból az derült ki, hogy elsődleges célja az agrárium- és az élelmiszeripar
versenyképesebbé tétele.
Az uniós gazdákkal szembeni
hatékonyságbeli lemaradás megszüntetése kiemelt feladata lesz a
mezőgazdasági kormányzatnak,
amely arra is figyelni fog, hogy
minél többen meg tudjanak élni a
mezőgazdaságból – derül ki Nagy
István agrárminiszter Világgazdaságnak adott interjújából. Reményei szerint az agrártárca által
ösztönzött integrációk működésének eredményeként előbb a feldolgozók, húszéves távlatban
pedig már a kiskereskedelmi láncok is termelői tulajdonban lesznek. Tervei szerint változnak majd
az öröklési szabályok is, ami –
reményei alapján ellenzéki támogatással – lehetőséget ad a mezőgazdaságot szerinte gúzsba kötő
osztatlan közös földtulajdon megszüntetéséhez. Tájékoztatása szerint egy öntözési ügynökséget

hoznak létre, amelynek arról kell
gondoskodnia, hogy a gazdák
hozzájussanak az öntözővízhez.
Nagy István a május 31-ei
AGÓRA kereskedelmi konferencia
megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy stratégiai kérdés a
magyar mezőgazdaság versenyhátrányának leküzdése. A területhasznosítás, a termelési színvonal
az elkövetkező 10–15 év alatt el
kell hogy érje az Európai Unió fejlett országainak szintjét, ezzel
Magyarország agrárgazdasága 20
millió ember ellátására lesz képessé tehető. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) küldöttközgyűlésén a miniszter elmondta, hogy 25 év után egy új állattenyésztési törvényt alkot a kormány, amely várhatóan az őszi
ülésszakban kerül a parlement
elé.

Miniszterjelölti meghallgatásán
Nagy István arról is beszélt, hogy
az agrárium területén a munkaerőhiány csökkentésére, a mezőgazdaság fehéredésének további
elősegítésére, az öntözött területek nagyságának a növelésére, a
feldolgozási kapacitások bővítésére lenne szükség. A tárcavezető-jelölt hangsúlyozta, jelenleg
minden kockázatot a termelők
viselnek, akik sokszor önköltség
alatti áron kénytelenek eladni ter-

mékeiket. A kockázatokat meg
kellene osztani a termelők, a feldolgozók és a kereskedők között –
tette hozzá. A szervezeti kérdésekkel kapcsolatban Nagy István
jelezte: az Agrárminisztérium az új
ciklusban visszakapja a vidékfejlesztési feladatokat, így a korábban a Miniszterelnökséghez tartozó államtitkárság integrálódik a
tárcába. Emellett kiderült az is,
hogy a környezetügy is külön
államtitkárságot kap.

Az egységes kérelmek kétharmadát kamarai
segítséggel nyújtották be
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) falugazdász és
szaktanácsadói hálózata idén is
tevékenyen közreműködött az
agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben, ezen belül is az egységes kérelmek beadásában.
Idén a múlt évhez képest egy
héttel korábban, már április 3-án
megnyílt az egységes kérelmek
beadására szolgáló felület, és időben megjelent mind a kapcsolódó rendelet, mind a Magyar
Államkincstár (MÁK) közleménye.
Mindezek hozzájárultak ahhoz,
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a kérelmek benyújtására.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a
NAK és a MÁK közötti együttmű-

ködés is segítette a falugazdászok
és a szaktanácsadók munkáját, és
ezáltal a gazdálkodók sikeres
kérelembenyújtását.
2018. május 31-ig országosan
közel 173 ezer gazdálkodó nyúj-

tott be támogatási, illetve kifizetési kérelmet. Tavaly ez a szám 3
ezerrel magasabb volt, ami elsődlegesen a birtokkoncentrációval
magyarázható. A 173 ezer kérelemből megközelítőleg 120 ezret

a NAK falugazdászai és szaktanácsadói közreműködésével
adtak be a gazdálkodók, így az
elmúlt évekhez hasonlóan a kérelmek kétharmadának benyújtásában működtek közre a NAK szakemberei. Területre vetítve a kamarai falugazdászok és szaktanácsadók 1,9 millió hektárra segítették
beadni az egységes kérelmeket,
ez több mint 70 ezer hektárral
meghaladja a tavalyi területet.
A NAK tapasztalatai szerint a
tavalyi évhez viszonyítva nőtt a
támogatásra bejelentett állatállomány, különösen az anyatehén, a
hízott bika és a tejhasznú tehén
egyedszám mutat jelentős növekedést.
n NAK
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Fontos, hogy június 30-ig mentesítsék
a parlagfűvel fertőzött területeket!
A parlagfűpollen-allergia több
millió honfitársunk életét keseríti
meg minden évben a nyári-őszi
időszakban. Az állampolgárok
joggal várják el a kormányzattól a
földhasználók irtási kötelezettségének számonkérését, adott esetben a közérdekű védekezés elrendelését, ezért az elmúlt években
elért eredmények mellett az
összehangolt kormányzati fellépést a jövőben tovább fogjuk erősíteni.
Az Agrárminisztérium a rendelkezésére álló adatbázisok adatai,
valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján az irtási munkák
ellenőrzését végző hatóságok
részére a tervezett ellenőrzési irányok mellett meghatározza a parlagfüves területek ellenőrzésére
vonatkozó kiemelt szempontokat.
Segítséget nyújt továbbá a gazdálkodók számára azzal, hogy felhívja a figyelmet a parlagfű szempontjából legkockázatosabb kultúrákra.
A mezőgazdasági területek
tekintetében kérjük, hogy 2018ban is kiemelt figyelmet fordítsanak a napraforgó, kukorica és a
szója kultúrák gyommentesen tartására.
A parlagfű leginkább a táblaszéleken, táblák szegélyében,
gyomirtáskori rossz csatlakozásoknál, mezőgazdaságilag nem
művelt területeken, gabonatarlókon fordul elő, továbbá a kapás
kultúrák azon területein, ahol
gyengébben sikerültek a herbicides kezelések.
Napraforgó- és kukoricatáblákban különösen fontos az állományok megfelelő időben történő
növényvédőszeres kezelése. Az
idei évben a napraforgó- és a
korai vetésű kukoricatáblákban
az alapkezelések kezdetben az
áprilisi száraz időjárás miatt nem
kaptak elegendő bemosó csapa-

dékot, ezért ezek a preemergens
kezelések nem voltak elég hatékonyak a parlagfű ellen. Ezekben
a táblákban különösen nagy
hangsúlyt kell fektetni a poszt
emergens kezelésekre annak
érdekében, hogy a terület ne gyomosodjon el. Amennyiben ez
elmarad, a területeken a parlagfű
könnyen eluralkodhat. A parlagfű

A mezőgazdaságilag nem
művelt területeken a helyi csapadékhoz igazodva lehetett megfigyelni több kelési hullámot, az
ország szárazabb térségeiben
kisebb mennyiségben van jelen a
parlagfű. A helyi csapadék men�nyisége jelentősen befolyásolta a
parlagfűnövények számát. A
ruderáliákon, árokpartokon,

a megfelelően gyomirtott táblák
esetében többnyire csak a táblaszéleken, táblaszegélyeken, forgókon vagy sorhiányos helyeken
jelentkezik nagyobb egyedszámban.
A késői vetésű kukoricatáblák
esetében előnyösebb a helyzet,
itt a preemergens kezelések során
elegendő bemosó csapadék segítette a gyomirtás hatékonyságát.
A kiskultúrákban a növényvédelmi technológia megválasztása
a felhasználható gyomirtó hatóanyagok szűk választéka miatt
nehéz, ezért ezeken a területeken
szintén kiemelt figyelmet kell fordítani a helyes gyomirtási technológia megválasztására.

útszéleken folyamatos kaszálással
csökkenthető a parlagfű, valamint
egyéb gyomnövények egyedszáma is.
Nagyon fontos a megelőzés,
amely olcsóbb és hatékonyabb
megoldás a területek gyommentesen tartásában, ezért ha kérdésük
van a parlagfű elleni védekezéssel
kapcsolatban, forduljanak bizalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársaihoz, a
megyei kormányhivatalok növényvédelmi szakembereihez, továbbá
a Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara helyi szinten
elérhető tagjaihoz. Az említett
szakemberek tapasztalataikkal,
javaslataikkal segítik a földhaszná-

lókat, hogy a parlagfű elleni védekezés során a leghatékonyabb és
legmegfelelőbb módszereket tudják kiválasztani.
Annak érdekében, hogy a parlagfű irtása minél eredményesebben járuljon hozzá a parlagfű pollenkoncentráció, valamint a parlagfűvel fertőzött területek nagyságának csökkenéséhez, az Agrárminisztérium a korábbiaknál hatékonyabb és szigorúbb ellenőrzések lefolytatását szorgalmazza.
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) 17. § (4) bekezdése szerint a
földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A jogszabályban
foglalt kötelezettség betartatása
érdekében a hatóság felderítést
végez, és amennyiben virágzó
parlagfüves táblát talál, a parlagfüves területek földhasználóival
szemben bírságot szab ki és
közérdekű védekezést rendel el.
Az idei parlagfűszezonban az
illetékes hatóságok együttműködésével a minden eddiginél szigorúbb ellenőrzések lefolytatására
és a közérdekű védekezések minél
gyorsabb elrendelésére kell számítani. Ha a gazdálkodók nem
tesznek eleget a jogszabályban
rögzített kötelezettségüknek, a
közérdekű védekezések elrendelésére akár a növényállomány
megsemmisítése árán is sor fog
kerülni, hiszen tartós eredményt
csak hatékony és teljes körű parlagfűirtással lehet elérni.
Zsigó Róbert
élelmiszerbiztonságért felelős
államtikár
Agrárminisztérium

Búzaszenteléssel indult
az idei Magyarok Kenyere program
Az Esztergomban megtartott hagyományos búzaszentelő ünnepséggel és szentmisével hivatalosan is megkezdődött a
2018-as Magyarok Kenyere program.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
a Komárom-Esztergom Megyei
Gazdakörök Szövetsége, az Esztergom Városi Gazdakör és az Esztergom Szentgyörgymezői Kertbarátkör április 28-án tartotta az
országos búzaszentelő ünnepséget, amely a 2018-as Magyarok
Kenyere program nyitóeseménye
is volt egyben.
A város határában elterülő
búzatáblát – amelyhez az ünnepségen részt vevők közösen sétáltak ki – az ökumené szellemében
katolikus, református, evangélikus
és görög katolikus lelkészek szentelték és áldották meg, jelképesen

így „kérve” a megfelelő minőségű
vetést, a jó termést és a természeti csapások elkerülését. Ezt követően pedig az esztergomi bazilika
szentélyében került sor a hagyományos szentmisére.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara társadalmi felelősségvállalási tevékenységével összhangban karolta fel a 2011-ben elindított Magyarok Kenyere Programot, amelynek immáron évek óta
főszervezője a köztestület. A jótékonysági kezdeményezés mára
egy, az egész Kárpát-medencére
kiterjedő karitatív kezdeményezéssé nőtte ki magát.
A program keretében a kamara
búzaadományokat gyűjt, és az

kat és felajánlásaikat a programhoz, így téve közösen a rászorulók
helyzetének javításáért.
A 2017-es Magyarok Kenyere
programban több mint 3900
magyarországi és határon túli
magyar gazda mintegy 600 tonna
búzát gyűjtött. A határon túli
területek pedig 150 tonnával
járultak hozzá a jótékonysági kezdeményezés sikeréhez.
n NAK

Gombafogyasztással a D-vitamin-hiány ellen
Hazánkban a legtöbb ember D-vitaminszintje alacsony, de a gombafogyasztás
segít a D-vitamin-bevitelben – hívja fel a
figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara. Az éves 1–1,5 kg-os személyenkénti gombafogyasztás duplája lenne az
ideális, amihez a hazai csiperke- és laskagomba-termesztés kiváló alapul szolgál.
A kevés természetes D-vitamin-
forrás közül a gomba az egyik legkiválóbb, fogyasztásának fokozá-

sával jelentősen növelhető a szervezet D-vitamin-szintje. A D-vitamin elsősorban az immunrend-

Emelkedő tendencia
a gombatermesztésben
A hazai gombatermelés az utóbbi években növekedett, a 2008ban regisztrált 18 ezer tonnás mennyiségről mára közel 30 ezer tonnára bővült, nagyjából 15–20 milliárd forintos éves termelési értéket
produkálva. A megtermelt gomba 90 százaléka csiperke, 7–8 százaléka laskagomba, ezek közel 60 százaléka exportra kerül.

A Takarék Csoport kész
segíteni agrárügyfelein
Rendkívül népszerű a Takarék Csoport
uniós agrártámogatást előfinanszírozó
terméke, a VP Komplex – tájékoztatott
Hollósi Dávid, a Takarék Agrár
Igazgatóság vezetője. Aki egyúttal
beszámolt a mezőgazdasági termények
aktuális ártendenciáiról, valamint arról,
hogy az idei borverseny alkalmából
külön hiteltermékkel rukkolnak elő.
– Ilyenkor, nyár elején mi foglalkoztatja az agrárágazatot?

ebből őrölt lisztet eljuttatja a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeket gondozó
magyarországi és határon túli
szervezeteknek és intézményeknek, ezzel is enyhítve mindennapi
gondjaikon. A NAK minden évben
készséggel fogadja a társadalmi
felelősségvállalásban elkötelezett
vállalatok, vállalkozások és szervezetek csatlakozását, adományai-

szernek, a cukorháztartásnak,
valamint az idegrendszer működésének és fejlődésének egyik
alapvetően szükséges anyaga.
Sajnos országunkban a gyermekek 30 százalékának, a felnőttek
hozzávetőlegesen 60–80 százalékának alacsony, illetve 20–30 százalékának kritikusan alacsony a
D-vitamin-szintje.
Magyarországon az egy főre
eső gombafogyasztás igen csekély, mindössze 1–1,5 kilogramm
évente, míg Nyugat-Európában
ennek a duplája. Hazánkban a két
legjelentősebb termesztett gombafaj a csiperke- és a laskagomba.
A magas ásványianyag- és vitamintartalmú, értékes fehérjéket
és zsírsavakat tartalmazó gombafélék itthon inkább ősszel-télen
keresettek, pedig az év további
időszakában is érdemes őket fel-

– Alapvetően az, hogy megjelent a sertéspestis Magyarországon. Ez részben kiszámítható,
részben kiszámíthatatlan volt.
Tudtuk, hogy a keleti határainkon létezik e jelenség, amit a
vaddisznók terjesztenek. E
betegség 2014-ben jelent meg
Lengyelországban, valamint a
balti államokban, amelyeknek
azt a mai napig nem sikerült
kiheverniük. A sertéspestis nem
hasonlítható a madárinfluenzához, ami gyakorlatilag szezonálisan érkezik a vonuló madarakkal,
majd egy fertőtlenítés után eltűnik, mivel ez tartósan itt is
marad. Spanyolországot például
harminc évig sújtotta.
– S milyen problémát okoz
Magyarországnak?

venni a változatos étrend alapanyagai közé.
Látható tehát, hogy jelentős
tartalékok vannak még a hazai
fogyasztás növekedésében, amit
a NAK az elmúlt évben elindított,
gombafogyasztást ösztönző promóciós programjával és ez évtől
egy – európai uniós – promóciós
programmal is támogat. n NAK
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– A legsúlyosabb következmény, hogy most a távol-keleti
piacok nem vásárolnak sertést a
hazai tenyésztőktől. Ami azért
jelentős érvágás, mert alapvetően az ázsiaiak igen jelentős igénye húzta a sertéshúsárakat felfelé, a 450–460 forint/kilogrammos, soha nem látott szintre. E
keresletcsökkenés minimum fél
éven át lenyomhatja az árakat, a
Takarék Csoport előrejelzései
szerint akár 100 forinttal is, márpedig az így kialakuló 300–320
forint már a tenyésztő önköltsége vagy az alatti szint. Az áresés
miatt valószínűleg kevesebb sertés lesz, mivel az exportlehetősé-

gek beszűkülése miatt sokan –
remélhetőleg csak átmenetileg –
kénytelenek lesznek felhagyni a
tenyésztéssel. Látni kell, hogy a
sertés és a baromfi egymást
helyettesítő termék, a fogyasztó
azt veszi, amelyik olcsóbb. Ezért
biztosak vagyunk abban,
hogy lesznek piaci anomáliák. Az ügyfélkörünknek
azonban azt üzenjük, hogy
a sertéstenyésztést továbbra is perspektivikus ágazatnak tartjuk, és szeretnénk
együttműködni velük a
problémák kezelésében! A
nemzetközi példák egyébként azt mutatják, hogy egy
ilyen jelenség után kileng a
piac, de aztán helyreáll, a
kínálat csökkenése ugyanis
az árak emelkedését vonhatja maga után. A baromfiágazat más, az nagyon
gyorsan tud reagálni, mivel
például egy broilercsirke
négy-öt hét alatt vágásérett. A sertéságazat e
tekintetben sokkal lassabban reagál, itt jellemzően
három és fél éves árciklusok
vannak. A legnehezebben
reagáló a tejágazat, mivel 7–8
évbe is beletelik felépíteni egy
tejhasznú tehénállományt.
– Akkor érdemes is végigvenni, hogyan alakulhatnak az
árak az egyes ágazatokban.
– A tejnél most elindult egy
lefelé tartó ártendencia, amely
terméket egyébként is egy látható árciklus jellemez. Azzal általá-

ban tisztában vagyunk, hogy az
árak mikor kezdenek el csökkenni, de azzal nem, hogy milyen
szintig. Nem kizárt a mostani 90
forint felettivel szemben egy
70–75 forintos literenkénti termelői tejár. Ami a gabonaárakat
illeti, azok tartósan, immár évek
óta alacsonyak. A Takarék Csoportnál nem is látjuk azt, hogy ez
mitől változna meg, a világkészletek ugyanis magasak, az üzemanyag célú felhasználásuk pedig
nem növekszik. Magyarország a
kis mennyiségek miatt alapvetően árkövető, bár a kukoricaágazatunk jelentős, Európa termelésének 10–15 százalékát adjuk.
Most kicsit emelkedtek a gabo-
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megállapodást a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsával (HNT), amiben többféle irányt lefektettünk,
ezeket kívánjuk most konkretizálni. Egyrészt készülünk egy,
külön a borászokra szabott termékkel a szerkezetátalakításhoz
nyújtható ültetvénytelepítési
támogatásukhoz. Másrészt pedig
az Országos Takarékszövetkezeti
Borverseny egyesült a HNT megmérettetésével, így a Takarék
Csoport kiemelt szakmai partnerként jelenik meg a kiállításon,
ahol többféle aktivitásunk lesz. A
zsűri több száz mintából többféle kategóriában választja ki a
nyertes borokat június 8-án és
9-én Siófokon, és rá egy hónapra
lesz az ünnepélyes eredményhirdetés. Természetesen mi az idén is megválasztjuk a Takarékszövetkezetek Borát, immár 19. alkalommal.
– A Takarék Csoport
uniós agrártámogatást
előfinanszírozó hitele, a
VP Komplex már január
közepétől elérhető. Mik
az eddigi tapasztalatok?

naárak, de ha nem lesz a világban nagy katasztrófa, akkor
továbbra is mérsékelt árakkal
számolhatunk.
– A szőlészet, borászat teljesítménye hogyan alakult,
magyarul, mire lehet számítani
az Országos Borversenyen?
– A Takarék Csoport tavaly
nyáron kötött együttműködési

– A takarékszövetkezeti
integráció célja, hogy a
Takarék Csoporton belül
minél több egységes terméket tudjunk kínálni.
Márpedig e tekintetben a
VP Komplex élenjáró,
amelynek a kialakítása nem
kis feladat volt. Komoly
sikernek tartom, hogy ezt a
terméket piacra tudtuk
dobni. A keresletével elégedettek vagyunk, több tíz milliárd
forint értékű ajánlatot adtunk ki,
amelyek most kezdenek hitelszerződésekben testet ölteni. Ez
egy hosszabb folyamat, nem
olyan, mint egy lakossági termék. Ezért e termék első mérhető eredményei a nyár közepén
lehetnek majd, a közbeszerzések
lefolytatása és a beruházások
megkezdése után.

166483
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Szakmai vonalon erősített nagyot a kamara
Az osztályelnökök bemutatását folytatjuk
az agrár- és élelmiszer-kereskedelem,
illetve az élelmiszer-feldolgozás területekért felelős vezetőkkel.

– Milyen lehetőséget lát a
területén? – kérdeztük Csorbai
Attilát, az agrár- és élelmiszer-kereskedelem országos
osztályának elnökét.
– A NAK várhatóan tartósan
jelen lesz a szakmapolitikában. A
kamara alapvető agrárjellege mellett kell képviselnünk az élelmiszeripart és -kereskedelmet, gazdasági súlyához és a befizetett
tagdíjhoz mérten. Szakmai javaslatokra van szükség, és hogy tagjaink adjanak hangot elvárásaiknak, hogy a NAK érdekeikre tekintettel lobbizhasson. Ehhez a keretet az osztályok adják.

– Milyen célokat, feladatokat határoz meg az osztály
számára?
– Az Élelmiszerkönyv szabályozása a húsok, húskészítmények vonatkozásában rossz

irányba tart, megtéveszti a
fogyasztót és hátrányos a hazai
vállalkozások számára. A rendelkezéseket át kell tekinteni, frissíteni az ágazati szereplőkkel
közösen, véleményüket figyelembe véve dönteni, szabályokat
alkotni. Az agrártermelés és élelmiszeripar egyes új kihívásait
(állatjólét, környezetvédelem,
antimikrobiális rezisztencia)
több megvilágításból is meg kell
vizsgálni, hiszen komoly gazdasági, környezetvédelmi, állat- és
humánegészségügyi vonatkozásai is vannak, ezek együttes mérlegelése szükséges. Együttműködés képzelhető el rekesz és
göngyöleg témakörben is: össze
kell hasonlítani a termékpályák
álláspontját, és a közös elképzeléseket egységesen megjeleníteni. Meg kell vizsgálni továbbá,
hogy mely ágazati védjegyek
hordoznak valós piaci értéket, és
ezeket marketinggel erősíteni
kell, hosszabb távon pedig nem
lehet elvetni egy ernyővédjegy,
azaz egységes védjegy használatát sem.

– Milyen nehézségek, kihívások várnak a kereskedelemre
az elkövetkezendő időszakban?
– Ha vannak ágazati stratégiák,
meg kell vizsgálni, hogy hogyan
viszonyulnak az élelmiszeriparban
megfogalmazottakhoz, ha
különbséget találunk, úgy ezeket
be kell építeni. Fontos, hogy az
élelmiszeripar számára megfelelő
mennyiségű, minőségű és árú
alapanyag álljon rendelkezésre.
Igazi hasznot az hozna, ha a belföldi pozíciók erősítésén túl a
magyar élelmiszeripar és -kereskedelem exportorientált lenne,

mert az exportpiacok mutatószámai alapján valós versenyképességet lehet mérni.
n n n

– Losó Józseftől, az élelmiszer-feldolgozási országos
osztály elnökétől is elsőként
az iránt érdeklődtünk, hogy
milyen lehetőségek rejlenek
szervezeti egységének működésében?
– Jelentős szerepet tölthet be
az élelmiszeripar életében a
NAK, az agrárium fejlődése az
élelmiszeripar nélkül elképzelhetetlen. A kamara fontos fel
adata a feldolgozók segítése és
érdekeinek képviselete a jogszabályalkotás során. Továbbá,
mivel az élelmiszeripari szereplők az elmúlt években komoly
piacvesztést szenvedtek el, fontos a kamara szerepe a régebbi
pozíciók visszaszerzésében is.
Az ágazat képes jelentős
exporttevékenységre, de a
hazai ellátásban is ki kell vennie
a részét, a belföldi értékesítés
arányát 70-ről legalább 80%-ra
kell emelni.

Célunk, hogy gyorsan reagáljunk a problémákra. Hosszú távú
feladatunk például az Élelmiszerkönyv aktualizálása a betarthatóság jegyében, a védjegyrendszer
frissítése. A kereskedelemmel
való viszonyon is van mit javítani,
egyrészt azok a kkv-k, amelyeknek gyenge az alkupozíciója, versenyhátrányba kerülhetnek, ezen
segíthetne egy közös érdekképviseleti erő. Másrészt ráirányítaná a
vásárlók figyelmét a magyar termékek vásárlására. Szeretnénk a
tagokat képbe hozni a jogszabályi környezet változásaival is, ami
különösen a kkv-k számára lehet
fontos.

Keresd tudatosan
a megbízható és minőségi
magyar élelmiszereket!

– Ezek hogyan, milyen eszközök segítségével valósíthatók meg?
– Az osztály nem merev elvek
alapján szerveződött, fontos, hogy
rugalmasan tudjon reagálni. Az
osztályok, alosztályok lehetőséget
nyújtanak: ha speciális probléma
van, ami több iparágat érint, annak
kifejtésére akár horizontális munkacsoportot is létre tudnak hozni,
és átfogó megoldást találhatnak.
Az élelmiszeripar szerteágazó,
részágazatai tevékenységükben és
problémáikban is elkülönülnek
egymástól. De az osztály lehetőséget ad arra, hogy a különböző területeken működő tagok csoportjai
teljesen alulról szerveződve fogják
át a speciális problémáikat, így
hatékonyabban tudják az osztálymunkát is segíteni.

– Mit lát nagy nehézségnek
az ágazat jövőjét tekintve?
– Kiemelném a szakképzett és
fizikai munkaerő hiányát. Ezt
súlyosbítja, hogy a szakképzésben kimaradt egy generáció,
mert olyan képesítést szereztek,
amely nem elégíti ki az ipar igényeit.
n NAK

Jól esne „egy kis hazai”?
Csak rajtad múlik! A magyar élelmiszerek vásárlásával
nemcsak a hazai kistermelőt és nagyüzemet, hanem az
itthoni ipart és mezőgazdaságot is támogatod.
keresdahazait.hu
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Tájékoztató a 2018-as tagdíjbevallásról
hívószámonként évi 1000 forint tagdíjkedvezményben részesül, függetlenül a választott előfizetői csomag fajtájától.

Tisztelt Tagunk!

Tagdíjbevallás módja

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a
2018-as tagdíjbevallási időszakához. A kamara 2018. május 17-ei országos küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így
módosultak a tagdíjjal kapcsolatos szabályok.

A tagdíjbevallási időszak 2018. június 1-jétől 2018. július 2-ig tart. Ezt
követően 2018. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése
mellett van lehetőség a bevallás megtételére. A tagdíjbevallás a tag
e-Irodáján keresztül vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az
e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára
van szükség. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte
el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2018. június
30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat átutalással vagy a kamarától
postán kapott „fehér csekken”.

Az alábbiakban a tagdíjfizetéssel kapcsolatos további főbb tudnivalókat, illetve a tagdíjbevallási időszak ütemezését foglaljuk össze.

A tagdíjfizetés alapja
A NAK-tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet megelőző
lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján kell meghatározni. Az Alapszabályban meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó
sávokba (tagdíjfizetési osztályokba) történő besorolása ezen árbevétel
alapján történik.

A tagdíj megfizetése
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244
számú bankszámlájára banki átutalással, illetve bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni. Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai
regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját. A
kamara országos küldöttgyűlésének döntése értelmében idéntől két
héttel meghosszabbodik a tagdíjfizetési határidő. A tagdíj megfizetésének új határideje: 2018. augusztus 15. A bevallás során igényelt csekkeket július, illetve augusztus első felében postázzuk tagjaink részére.

A kamara májusi országos küldöttgyűlése döntött a kamara megalakulása óta változatlan tagdíjsávok módosításáról. Az arányosabb teherviselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíjstruktúra kialakítása érdekében az eddigi 11 helyett 7 tagdíjsáv lett. A legalsó sáv határa (legfeljebb
600 ezer forint nettó árbevétel) és összege (évi kétezer forint) változatlan maradt, ahogy a tagdíj maximuma is (évi 1 millió forint).
A kamara új tagdíjfizetési osztályai a következők:
I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2000 Ft
II. tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5000 Ft
III. tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30 000 Ft
IV. tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150 000 Ft
V. tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400 000 Ft
VI. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750 000 Ft
VII. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1 000 000 Ft
A NAK Alapszabálya számos tagdíjkedvezményi lehetőséget tartalmaz,
amelyek a tagdíjbevallás során érvényesíthetőek:
– Amennyiben a tag agrárgazdasági tevékenységből származó nettó
árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 33 százalékát (külön
kérelem esetén az 50 százalékát), úgy kérheti, hogy a tagdíjfizetési
osztályba sorolás csak az agrárgazdasági tevékenységből származó
árbevétele alapján történjen.
– Azon kamarai tagok, akik egyben valamely hegyközség tagjai, a tag
díjalapot képező 2017. évi árbevételüket csökkenthetik a hegyközségi
tagságot kötelezővé tevő tevékenységükből származó árbevételükkel.
– Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfizetés alapját képező 2017. évi árbevételét csökkentheti a Magyar Állam-

Egyéb kedvezmények
kincstár (korábban Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) által
folyósított, kapott mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások összegével, amennyiben a tagdíjfizetés alapját képező árbevétele
tartalmazza azt.
– Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfizetés alapját képező 2017. évi lezárt üzleti év nettó árbevételét csökkentheti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés e)
pontjában meghatározott egyéb bevétellel (pl. traktorértékesítésből
származó bevétel), amennyiben a tagdíjfizetés alapját képező árbevétele tartalmazza azt.
– A jövedéki terméket előállító, illetve forgalmazó tag a tagdíjfizetés
alapját képező 2017. évi nettó árbevételét csökkentheti az általa megfizetendő és részére vissza nem térített, illetve meg nem térülő jövedéki adó összegével.
– Az elismert termelői csoportok, szervezetek a tagdíjfizetési alapot
képező 2017. évi árbevételüket csökkenthetik a kamarai tagnak
minősülő tagjaik által részükre értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összegével.
– Minden új (2018. április 30-ig életbeléptetett) és régi BirtOKOS mobil
előfizető az előfizetői szerződésben szerződött hívószám(ok) után
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A kamara országos küldöttgyűlése újabb tagdíjbevallással és -fizetéssel összefüggő kedvezményekről is döntött. A tagdíjkedvezményre
jogosító igazoló dokumentumok ezentúl nemcsak a bevallással egy
idejűleg, hanem azt követően egy évig benyújthatóak. Ennek értelmében azok a tagok, akik a tavalyi évre vonatkozóan további tagdíjkedvezményt kívánnak érvényesíteni, azt az idei bevallás határidejéig
(2018. július 2-ig) jelezhetik a kamara felé. Ezen felül kedvező változás
még, hogy tagdíjfizetésre vonatkozó halasztás vagy részletfizetés már
bármikor igényelhető, nem csak a tagdíj bevallásakor.

További információk
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tájékoztatás nem teljes körű. A bevallásról bővebben a kamarai portálon lévő GYIK-ben is olvashat. Az e-Irodán vagy az ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címen keresztül üzenhet
ügyfélszolgálatunknak, valamint személyesen is felkeresheti falugazdászainkat. Elérhetőségeinkről a portálunkon (www.nak.hu) kaphat
tájékoztatást. Kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz
munkaidőben a + 36 80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld
számon. 
n NAK

Többéves fejlesztési
programot
hirdetett a NAK
A NAK 2018. májusi országos küldöttgyűlésén mutatta be Győrffy Balázs, a köztestület
elnöke a kamara által összeállított, és a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége által is támogatott, a hazai
agrár- és élelmiszergazdaság hosszú távú
fejlesztését célzó programjavaslatot.
„Az anyag nem stratégia, abban nem az ágazatokat vesszük sorra, és
nem prognosztizálunk, hogy várhatóan mi történik a következő évtizedekben. Ehelyett részletesen ismertetjük benne az agrár- és élelmiszergazdaságban felmerülő legégetőbb kérdéseket, ezekre egytől-egyig megoldási
javaslatokat, illetve cselekvési terveket kínálva. Céljaink elérése többéves
tudatos munkát igényel, azonban hosszú távra előrevetítheti a magyar
agrár- és élelmiszergazdaság fejlődését” – hangsúlyozta Győrffy Balázs. A
NAK elnöke elmondta: a javaslatcsomagot eljuttatták már a kormányfőhöz,
az agrárminiszterhez, illetve más döntéshozókhoz is, a közeljövőben pedig
megkezdik az egyeztetéseket a kamarai javaslatokról.

A fejlesztési program kilenc
fő területre összpontosít:
1. Modernizáció
A világgazdaságban jelentős, egyre gyorsuló ütemű technológiai változás megy végbe, ami nem kerüli el az agrár- és élelmiszergazdaság
szereplőit sem. Elég csak a precíziós gazdálkodásra, az agrárinformatikára, a digitalizációra, a biotechnológiára gondolni.
Ezért fontos, hogy a jelenleginél is jelentősebb fejlesztési forrásokat,
figyelmet és lehetőségeket biztosítsunk a mezőgazdasági termelőknek
és élelmiszeripari tagjainknak technológiafejlesztésre, hiszen ezek elengedhetetlenül szükségesek a versenyképességünk javításához.
A fejlesztési források hasznosulásához szükség van a hazai K+F+I kapacitások erősítésére, az oktatás, képzés színvonalának emelésére, valamint
a szaktanácsadási rendszerek szakmai felkészültségének fejlesztésére.

2. Termőföld
A termőföld használatának kérdése nemzetpolitikai fontosságú. Ennek
tükrében az elkövetkező évek egyik legnagyobb feladata lesz a termőföld
magyar kézben tartása, a tulajdonjogi viszonyok rendezése, egy egészséges, stabil birtokszerkezet megteremtése. Ennek egyik sarokköve, hogy a
föld azé legyen, aki azt műveli. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére jelenleg is zajlik egy program, azonban az újratermelődést is meg kell
gátolni, amelyhez új, az örökösök közötti vagyoni viszonyok rendezését a
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően speciális hitellel és más támogatási
eszközökkel segítő öröklési szabályok nyújthatnak segítséget.
n Folytatás a 14. oldalon.

A kisebb értékű földek eladásához kapcsolódó költségek csökkentéséhez szükség van az ügyvédkényszer megszüntetésére, ez az osztatlan
közös tulajdon felszámolásában is fontos lépést jelentene.
Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve sort kell keríteni a földforgalmi törvény felülvizsgálatára, finomítani kell többek között a földcsere intézményét, a helyi földbizottságok szerepét pedig meg kell erősíteni.

3. Működési formák átláthatóvá tétele
Az átláthatatlanságból eredő problémák megszüntetése érdekében
szükség van a családi gazdaságok önálló jogi személyként való elismerésére, valamint egyúttal meg kell szüntetni a lehetőségét, hogy egy személy ugyanazt a mezőgazdasági tevékenységet több jogi, illetve adózási
formában is folytathassa. Javaslatunk szerint a jövőben a következők lennének az elismert formák: őstermelő, egyéni vállalkozó, családi mezőgazdasági vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet.

4. Adórendszer
Olyan adórendszert kell kialakítani, amely az őstermelői adózást a
valóban háztáji gazdálkodást folytatókra továbbra is fenntartja, a családi
gazdaságokra vonatkozóan pedig megfelelő jogi és adózási ösztönzőket
rendelve, a jelenlegi kedvezmények megtartásával, de transzparens
módon támogatja a magyar kis és közepes méretű gazdaságokat. Ennek
érdekében be kell vezetni, hogy a támogatási összeg nélkül számított
mezőgazdasági bevételek 100 millió forint összeghatárig adómentesek
legyenek. A feketegazdaság visszaszorítása érdekében folytatni kell a
megkezdett áfacsökkentést, kiterjesztve azt valamennyi alapvető élelmiszerre.

5. Támogatáspolitika
A jelenlegi támogatási struktúrában az EU-s források nélkül a hazai
gazdálkodók háromnegyede veszteséges lenne. Ebből az állapotból úgy
lehet elmozdulni, ha a jövőben ezen forrásokat a versenyképesség javítására fordítjuk. A magyar mezőgazdaság modernizációjának megvalósítása, valamint a benne levő potenciál hatékonyabb kihasználása érdekében – függetlenül a 2020 utáni Közös Agrárpolitikáról szóló tárgyalások
eredményétől – szükségesnek látjuk, hogy 2000 milliárd forint támogatási forrás álljon a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a vidék rendelkezésére a következő vidékfejlesztési programban. Az agrárközéposztály
megerősítésének egyik kulcsa a gazdálkodók tevékenységének diverzifikációja a megújuló energiatermelés (pl. napelemfarmok), valamint
további kiegészítő tevékenységek támogatásával.

6. Termés- és jövedelembiztonság
Az éghajlatváltozás miatt a termésbiztonság növelése megköveteli a
felszíni vizek visszatartását, az öntözött területek jelentős növelését.
Ennek érdekében a jelenlegi 80 000 hektáros öntözött terület nagyságát
20 éven belül legalább egymillió hektárra kell emelni. Ehhez erős vízkormányzásra, megfelelő forrásokra, valamint jelentős szabályozási egyszerűsítésekre van szükség.
A piaci folyamatokból fakadó károk mérséklésére létre kell hozni egy
Jövedelemstabilizációs Alapot, és azt az élelmiszeripar számára is meg

kell nyitni. Az állattartó ágazatokban emellett a jelenleg hiányzó komplex kockázatkezelési rendszert is ki kell építeni.
Fontos előrelépés, hogy a NAK 2018 májusára elkészítette az Európában egyedülálló, a teljes országot lefedő jégkármérséklő rendszerét.
Ezzel közel 50 milliárd forint termelési értéket mentünk meg csak a
mezőgazdaságban, úgy, hogy mindez egy forint pluszbefizetést sem
igényel a termelők részéről.

7. Együttműködés
A hatékonyabb termelésre az egyre erősödő verseny mellett nem minden mezőgazdasági termelő lesz képes a jövőben. Az „életben maradás”
záloga az önkéntes összefogás, az együttműködés lesz. Ezért ki kell alakítani a termőföldtől az asztalig terjedően a különböző méretű gazdaságok termékpálya szintű szerveződésének kölcsönös előnyökön nyugvó
új szabályozási rendszerét. Előnyben kell részesíteni az élelmiszerláncok
egészét átfogó, hálózatos együttműködéseket, amelyekben annak szervezeti formája garantálja, hogy a termelés is részesüljön a kereskedelmi
profitból. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy az együttműködések elterjedéséhez az azokat akadályozó tényezőket kell elsősorban megszüntetni,
valamint képzéssel támogatni kell az együttműködésekkel kapcsolatos
információk mind szélesebb körű elterjesztését.

8. Teljes élelmiszerlánc fejlesztése
A fejlődés elképzelhetetlen a teljes élelmiszerlánc együttműködésének és hatékonyságának javítása nélkül. Az agrárgazdaság modernizálása csak úgy képzelhető el, ha a 2000 milliárdos keretből mérettől függetlenül az élelmiszeripari vállalatok hatékonyságát is javítjuk. Szükség lesz
a hosszú távú működőképességet jobban támogató pályázati lehetőségek biztosítására, termékfejlesztési támogatások és hitelkonstrukciók
kidolgozására.
El kell érni, hogy a hazai alapanyag minél nagyobb hányada kerüljön
a hazai élelmiszer-feldolgozókhoz. Ezen belül különösen célszerű lenne
kedvezményeket biztosítani a termelői közösségek feldolgozó kapacitásának kiépítéséhez, tulajdonszerzéséhez, továbbá a feldolgozási és
értékesítési folyamatok koordinálására elő kell segíteni a termelői
együttműködések másod-, illetve harmadszintű szerveződéseinek létrejöttét.
A jövőben kiemelt prioritásként kell kezelni az agrártermékek hazai
kiskereskedelmében a nemzeti tulajdonban lévő kereskedelmi láncok
kialakítását és a hazai termékek arányának további növelését a boltok
polcain, ennek érdekében 50 százalék fölé kell emelni a magyar tulajdonú üzletláncok piaci arányát. Ez az alapfeltétele annak, hogy regionális
szinten is meghatározó piaci szereplővel bírjunk hosszú távon. Versenyképességünket tovább erősítené egy koordinált, piacorientált agráripari
promóciós és menedzsment szervezet.

9. Intézményrendszer
Versenyképességünk egyik fontos kulcsa, hogy az állam mennyiben
tudja támogatni a piaci szereplőket tevékenységeikben. Jelenleg ezen a
területen elmaradásunk van, így itt is szükség van a fejlesztésre. Ennek
során a legfontosabb szempont a folyamatok gyorsítása, egyszerűsítése,
a költségek csökkentése, a fejlesztést támogató szabályozórendszer biztosítása, akár az intézményrendszer kialakításakor, akár a jogszabályok
megalkotásakor.
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Támogatási
előleg a Start kezességvállalásával
A Vidékfejlesztési Program keretében elnyert vissza nem térítendő beruházási támogatás 50%-a
előlegként lehívható, amennyiben
a támogatott annak visszafizetésére az előírt biztosítékot rendelkezésre bocsátja. A biztosíték
lehet bankgarancia vagy a Start
Garancia Zrt. pályázati kezességvállalása, amelynek feltételeiről
Zoltán Csabát, a Start Garancia
Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.
– Hogyan igényelhető a támogatási előleg?
– Az előleget a Magyar Államkincstártól igényelhetik a támogatást elnyert agrárvállalkozások.
Az igényléshez ugyanakkor csatolni kell az előleg összegére
vonatkozó bankgaranciát vagy
pénzügyi intézmény, mint a Start
Zrt., kezességvállalását.
– Milyen előnyei vannak a Start
kezességvállalásának a bankgaranciával szemben? Miért érdemes Önöket választani?
– A pénzintézetek, bankok és
takarékszövetkezetek bankgaranciát csak fedezet ellenében vállal-

nak, ami sok vállalkozásnál nem
áll rendelkezésre. A Start Garancia
Zrt. azonban nem kér tárgyi vagy
pénzügyi fedezetet ügyfeleitől
kezességvállalása feltételeként.
Ezáltal az adott vállalkozásnak
nem kell megterhelnie vagyontárgyait, illetve azok tehermentesen
további hitelek felvételére rendelkezésre állnak, így bővül a cég
pénzügyi mozgástere.

– A kezességvállalásért milyen
mértékű díjat számítanak fel?
– Kezességvállalásunk éves
díja 1 és 3% között alakul, attól
függően, hogy ügyfelünk
milyen minősítést kap a Start
Zrt. kockázatelemzése során.
Társaságunk a minősítést az
ügyfél múltbeli és aktuális
pénzügyi teljesítményének
értékelése alapján végzi.

– Milyen értékben vállalnak
kezességet?
– Legalább 10 millió és legfeljebb 200 millió forint értékben
tudunk kezességet vállalni.
– A gazdálkodók, agrárvállalkozások hogyan juthatnak hozzá
a Start kezességvállalásához?
– A pályázati kezességvállalás
igénylése rendkívül egyszerű.
Mindössze a Start Zrt. http://
www.startgarancia.hu/garanciatermekeink/palyazati-garancia/
honlapjáról letölthető adatlapot
kell kitölteni, aláírni és a Starthoz
beküldeni, amelyhez a legutolsó
lezárt pénzügyi év beszámolóját
alátámasztó, valamint a legfrissebb főkönyvi kivonatot kell mellékelnie az igénylőnek.
– Mennyi idő alatt kapják meg
Önöktől a kezességvállalást az
azt igénylők?
– Ügyfeleink szerint gyorsabbak
vagyunk, mint a bankok. Amenynyiben az igénylő hiánytalanul
benyújtja a szükséges dokumentumokat, 2–3 héten belül kiadjuk
a kezesi nyilatkozatot.
166881
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Összefogott
a gyógynövényágazat
Újjáalakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gyógynövény
alosztálya, amely a Gyógynövény Szövetség és Terméktanáccsal
(GYSZT) is szorosabbá fűzte kapcsolatát. Cél a termesztett és a gyűjtött gyógynövények arányának megfordítása az előbbi javára, továbbá összefogott marketinggel, edukációs kampányokkal is támogatni
kívánják az ágazatot – hangzott el a két szervezet közös ülésén.
A NAK Kertészeti Osztályának gyógynövény alosztálya és a GYSZT
május végén tartotta közös ülését. Az esemény célja és apropója a
GYSZT évi rendes közgyűlésén és a működését érintő ügyek tárgyalásán túl a NAK gyógynövény alosztályának újraalakulása, valamint –
a részt vevő köztestületi, érdekképviseleti szervek és ágazati szereplők által – az iparág legfontosabb feladatainak megvitatása volt.
Az ülésen a magyar gyógynövény iparág csaknem 95 százaléka
képviseltette magát, valamennyi szegmensből: gyűjtők, termelők,
feldolgozók, kereskedők, kutatás-fejlesztéssel foglalkozók. Bár jelenleg a gyógynövény-kibocsátás 60–70 százalékát adja – a termesztéssel szemben –, a gyűjtés ilyen szinten hosszú távon nem fenntartható. A ciklus végére a vezetők az arány változását szeretnék elérni,
hogy a hazai piacon túlsúlyban legyen a termesztett gyógynövény.
A hosszú távú közös célok között megfogalmazták még a gyógytermékek jelenleg 27 százalékos áfakulcsának csökkentését, valamint a
pályázati rendszerbe való belépést.
n NAK

166588
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Az egynyári öntözés engedélyezéséről
Az egynyári öntözés szabályai
alapján tevékenykedni akaró gazdák alapvetően kétlépcsős eljárásra készülhetnek a vízjogi engedélyezés során.
Az első lépcső a megépítésre
szóló vízjogi létesítési engedélyezés, a második pedig a vízhasználatra jogosító vízjogi üzemeltetési
engedélyezés. Bizonyos esetekben azonban elég csak vízjogi
üzemeltetési engedélyt kérni,
ilyen az egynyári öntözés megvalósítása. Egynyári öntözésnek
nevezzük azt az öntözést, amely
egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, hektáronként maximum 1200 köbméter öntözővizet
juttat ki a termőterületre. Az öntözendő terület ebben az esetben
azonban nem haladhatja meg a
100 hektárt, továbbá ugyanazon
termőterületre csak 5 évente lehet
kérni egynyári öntözésre vízjogi
üzemeltetési engedélyt.

Az egynyári öntözésre vonatkozó
dokumentációnak tartalmaznia kell
a kérelmező általános adatait, a vízkivétel és öntözendő terület helyét és
műszaki paramétereit meghatározó
adatokat, valamint a vízhasználat
gyakorlására vonatkozó információkat. Az eljárásban részt vesz a területileg illetékes vízügyi igazgatóság,
aki meghatározza, hogy rendelke-

zésre áll-e az öntözni kívánt vízmen�nyiség. Részt vesz a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, aki
megállapítja, hogy az öntözésnek
nincs jelentős hatása környezetre,
mindehhez egy A4-es egyszerűsített
adatlapot kell kitölteni. Továbbá
részt vesz a talajvédelmi hatóság, aki
számára pedig elég az egyszerűsített
talajvédelmi terv elkészítése.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. További részletek a TISZ aloldalon érhetőek el
az Információ az egynyári öntözés
engedélyezéséről című cikk alatt.
(http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas)
n NAK/Tasnádi Gabriella

Egységes kérelmek előzetes ellenőrzése
A korábbi évekhez hasonlóan az
idén is sor kerül az egységes kérelmek előzetes ellenőrzésére, ami a
beadott egységes kérelmek pontosítását, illetve a szankciók elkerülését hivatott segíteni.
A Magyar Államkincstár a már
beadott egységes kérelmeket
adminisztratív úton ellenőrzi, és az
esetlegesen tapasztalt hibákról, hiányosságokról elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül tájékoztatja

az ügyfeleket, meghatalmazottjaikat/kamarai meghatalmazottjaikat.
Az elektronikus úton, ügyfélkapura
megküldött végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek,
tehát a megjelölt határnapig, de
legkésőbb június 19-ig (június 19-ét
is beleértve) lehet szankciómentesen kijavítani a Kincstár által megjelölt hibákat, hiányosságokat.
A fent említett ellenőrzések kiterjednek a gazdálkodók eseti túligény-

léseinek feltárására, azok feloldására.
Ezen túlmenően egyre fontosabbá
válik az, hogy a gazdálkodók megfelelő helyre rajzolják területeiket,
tehát ne legyenek rajzaik átfedésben
15%-nál vagy 0,25 hektárnál
nagyobb mértékben. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy tájékoztatást
kapnak azon gazdálkodók is, akiknek
valamely táblája az igénylés szempontjából nem támogatható területre fed rá tolerancia feletti mérték-

ben. Értesítést kapnak az ügyfelek
arra vonatkozóan is, ha az igényelt
támogatások tekintetében előírt
kötelező mellékletek csatolása nem
történt meg, azonban a melléklet
tartalmi ellenőrzésére nem kerül sor.
Fontos, hogy a benyújtás gondosan tanulmányozzák a jelzett hibákat, problémákat, és ennek megfelelően javítsák a hibákat és pótolják
a hiányosságokat.
n NAK/Ribóczi Edina
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Még kérhet támogatást zöldugar tábla létrehozására
Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (VP4-4.4.1-16)
pályázati lehetősége – elektronikus
úton – 2018. július 31-ig nyitott,
amely időpontot követően támogatási kérelem nem nyújtható be.
A támogatás elnyerésével vissza
nem térítendő támogatáshoz juthat
a gazdálkodó az alábbi esetekben s
mértékben:
– Tartós zöldugar, gyeptelepítés
vagy méhlegelő létesítése szántóterületeken – 400 euró/ha,
– Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein – 400 euró/100
m.
Támogatási kérelmet nyújthat be
bármely támogatható területtel rendelkező gazdálkodó. A bírálat során
többletpont jár többek között, ha:
a pályázó a VP agrár-környezetgazdálkodásban, VP ökológia gazdálkodásban, illetve VP Natura 2000

gyeptámogatásban kedvezményezett,
a támogatásba bevinni szándékozott terület Natura 2000 vagy MTÉT
érintettséggel rendelkezik.
Fontos azonban, hogy az értékelési határnaptól – jelen esetben
2018. július 31-től – a kötelezettségvállalási időszak végéig jogszerű
földhasználó legyen a pályázó. A
pályázathoz csatolni kell a természetvédelmi szerv támogató nyilatkozatát. Ez azonban hiánypótoltatható.
Tartós zöldugar, illetve méhlege
lőszegély telepítés esetén a legkisebb támogatható terület 0,25 ha.
Gyeptelepítés esetén a legkisebb
támogatható terület 1 ha, a támogatható legkisebb táblaméret 0,25
ha. Amennyiben azonban a táblán
részben vagy egészben kunhalom
található és a kunhalom teljes terüle-

te gyepesítésre kerül, úgy nincs
méretkorlátozás a minimális tábla-,
illetve területméretre.
Sövénytelepítés kizárólag a tábla
területén belül, a tábla szélével érintkezően valósítható meg, azonban az
érintett táblának a sövénytelepítést
követően is el kell érnie a 0,25 ha-t. A
telepített sövény nem támogatható
területté válik.
A támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül kell
a támogatott tevékenység(ek)et
megvalósítani. A támogatást igénylő
a telepítést saját felelősségére megkezdheti az előzetes helyszíni szemle
jegyzőkönyvének kézhezvételét
követően.
A fenti lehetőséggel érdemes
élni azon területeken, ahol erőteljes eróziós vagy kedvezőtlen talajjellemzők miatt a termelés nehézségekbe ütközik, kevésbé gazdasá-

gos. Továbbá a VP AKG esetében,
amennyiben a gazdálkodó valamely ok miatt a kötelezettségvállalás időszakán belül nem tudja a
zöldugar/méhlegelőszegélyt 3
évig már fenntartani, úgy július
31-ig benyújtott kérelmére hozott
pozitív döntés esetén az AKG-ban
rögzített zöldugar/méhlegelő szegély 3 éves fenntartási időszaka
túlnyúlhat az AKG 5 éves kötelezettségvállalási időszakán.
Javasoljuk megfontolni a kedvezőtlenebb adottságú területek
további hasznosíthatóságának módját, amelyet váltás esetén támogatással megoldhatnak. Továbbá
támogatással megvalósíthatja
agrár-környezetvédelmi zöldugar/
méhlegelő szegélyre vonatkozó vállalását, amelyet ezután már csak
fenn kell tartania 3 évig!
n NAK/Sztahura Erzsébet

Több ponton módosult a VP-ÖKO pályázati felhívás
A VP-ÖKO (VP4-11.1-11.2-15) felhívást érintő módosítás számos ponton változtatja meg a támogatást
nyert gazdálkodók kötelezettségeit.
A kötelezettségátadásra vonatkozó
kérelem egyoldalú visszavonására a
kérelem benyújtására nyitva álló időszak végét követő 60 napig van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy a 2018
december 31-ei benyújtási határidőt
követő 60. napig bármely fél egyoldalúan visszavonhatja kérelmét. Ezt
követően csak együttesen kérhetik a
visszavonást.
Ültetvénykivágás és újratelepítés
esetén pontosították, hogy az ültet-

vény adott évi kivágásának és telepítésének bejelentési határideje az
egységes kérelem szankciómentes
beadásának határideje. A legeltetéses gyepgazdálkodásra vonatkozó
szabályok módosítása szerint csak
annak a gazdálkodónak kell a TIRben a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepelnie,
aki saját állatok legeltetésével biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét. Így annak a kedvezményezettnek, aki bérlegeltetéssel biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét, nem kell a TIR-ben szerepelnie. A bérlegeltetett állatok birto-

kosának azonban igen. Pontosításra
került a legeltetési sűrűség számítására vonatkozó előírás azzal, hogy az
állatsűrűség az összes legeltetett állat
éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a legeltetettnek
jelölt összterület hányadosaként
kerül meghatározásra.
Enyhült a szankciós következmény
abban az esetben is, ha a helyes
mezőgazdasági környezeti állapot
(HMKÁ) vagy a jogszabályban foglalt
gazdálkodási követelmények (JFGK)
előírásainak valamelyikét nem tartja
be, mert a táblára jutó támogatási
összeg csak a kölcsönös megfelelte-

tésnél megállapított szankció mértékével csökken, azaz a tábla egésze
nem kerül elutasításra. Szankcióra
számíthat az is, aki az adott évi egységes kérelem szankciómentes
benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be.
Kedvező változás, hogy aki saját
állatok legeltetésével biztosítja az
állategységhez kötött kötelezettségét, de az adott évben nem szerepel
a TIR-ben, akkor részére az adott
évben a kaszálásra vonatkozó támogatási összeg kerül kifizetésre.
n NAK/dr. Utasi Krisztián
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Kulcsszerepük van
a megelőzésben az állattartóknak
Nehéz időszak vár a hazai húságazat szereplőire, az afrikai sertéspestis megjelenésével ugyanis olyan fontos exportpiacokat
vesztett el az ország, amelyekre korábban a
teljes kivitel 30–40 százaléka irányult. A cél
most az, hogy a házi sertéseket megóvják a
kórtól, a megelőzésben az állattartóknak
kulcsszerepük van.

Növekedési pályán a halgazdálkodás
Külföldön nagy a kereslet a minőségi
magyar hal iránt, ugyanakkor a hazai halfogyasztás egyelőre elmarad az uniós átlagtól.
Az élőhal és a halhús idén januártól kedvező, 5 százalékos áfakörbe tartozik, ennek
révén a feketegazdaság tisztulása és a
fogyasztás növekedése is prognosztizálható.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött 2018. május
24-én, Akasztón a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a
Magyar Akvakultúra és Halászati
Szakmaközi Szervezet (MA-HAL). –
A magyar hal keresett külföldön is,
ugyanakkor az ágazat versenyképességének növeléséhez fejlesztésekre van szükség. Illetve ösztönöznünk kell a hazai fogyasztást,
hiszen a magyarországi fejenkénti
6–7 kilogrammos éves halfogyasztás messze elmarad az uniós 20–25
kilós átlagtól – fogalmazott Győrffy
Balázs, a NAK elnöke a megállapodás aláírásakor.
– Nagy öröm az ágazat számára,
hogy 27-ről 5 százalékra csökkent
az élőhal és a halhús áfakulcsa,
aminek köszönhetően mérséklőd-

tek a fogyasztói árak, fehéredik az
ágazat. Reményeink szerint már az
idei évben 10 százalékkal nő a halfogyasztás” – hangsúlyozta dr.
Németh István, a MA-HAL elnöke.
A megállapodásban a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a
MA-HAL közös célként rögzítette

többek között a haltermékek népszerűsítését, a halgazdálkodás és
-feldolgozás fejlesztését. Fontosnak tartják továbbá, hogy a gazdálkodók, feldolgozók számára rendelkezésre álljanak a szükséges
támogatások, illetve az azok igénybevételét segítő kamarai szolgáltatások, megfelelő szaktanácsadás. A
MAHOP révén jelentős beruházásokra nyílik lehetőség, amik szükségesek is ahhoz, hogy a magyar
hal versenyképes legyen. Valamint
a feldolgozóipar fejlesztésével az
egész ágazat erősödhet.
A hazai tógazdaságok és az
intenzív üzemek termelése évente

közel 25 ezer tonna hal, amelyből
mintegy 17 ezer tonna az étkezési
célú. Az étkezési célú hal jelentős
része exportra kerül. A rohamosan
fejlődő intenzív akvakultúra az
étkezési haltermelésből mintegy 3
ezer tonnát állít elő. Magyarországon pontyból termelnek a legtöbbet, ez adja a tógazdasági termelés
75–80 százalékát; az intenzív termelés nagyját, 80 százalékát pedig
az afrikai harcsa teszi ki. Hazánk a
második legnagyobb pontytermelő Európában, illetve az afrikai harcsa termelésével is előkelő helyen
szerepel.
n NAK

Stratégiai összefogás a termelés és kutatás között
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet (HAKI) és a Magyar Akvakultúra és
Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) stratégiai együttműködési megállapodást kötött 2018. május 30-án,
Szarvason a XLII. Halászati Tudományos Tanácskozáson. A megállapodáshoz annak felismerése vezette az ágazati
szereplőket, hogy a magyar akvakultúra versenyképességének fokozása és a hazai egészséges haltermékek
fogyasztásának ösztönzése csak tudományos alapokra helyezve lehet hatékony. A HAKI és a MA-HAL közös célja
az együttműködés erősítése, különös tekintettel az ágazati stratégiák megalkotása, a technológiafejlesztés, valamint a környezeti fenntarthatóság területén. Az együttműködés kiterjed a hazai ágazatok közötti kapcsolatok fejlesztésére és az akvakultúra ágazat nemzetközi versenyképességének erősítésére is. A kiemelt célok közé tartozik
az ágazat nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a magyar akvakultúra értékeinek elismertetése.

Néhány hete bekövetkezett, amitől mindenki tartott a hazai sertés
ágazatban, a Heves megyei Gyöngyös környékén április 21-én megtalálták az első afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznótetemet.
Azóta újabb elhullott állatokból
mutatták ki a kórt, Heves megye
mellett pedig már az ukrán határ
mentén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Tiszakerecseny község
határában is felbukkant a vírus. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal állategészségügyi szakemberei haladéktalanul megtették a
szükséges intézkedéseket. Kijelölték többek között a fertőzött, valamint a fertőzött területen belül a
betegség szempontjából különösen ellenőrzött területet. Megtiltották a társas vadászatokat és az
egyéni vadászatokat is feltételhez
kötötték. A hatóság szakemberei
összeírták a fertőzött területen tartott valamennyi házi sertést, és
ellenőrizték azt is, hogy a gazdák
betartják-e a járvány megelőzését
szolgáló intézkedéseket. Az előírások szerint a fertőzött területen
található állattartó helyekről az
Európai Unió más tagállamaiba
vagy az úgynevezett harmadik
országba nem lehet sertést szállítani, emellett egyéb esetekben is az
állategészségügyi hatóság előzetes
engedélyéhez kötött a kiszállítás.
Bár a tiltás elvileg csak a fertőzéssel
érintett régióra vonatkozik, az EU-n
kívüli exportpartnereink az ASP felbukkanásának hírére sorra zárták le
határaikat a magyar sertések és

húsáruk előtt. Ukrajna, Szerbia,
Japán, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, Kína, Ausztrália, Oroszország,
Fehéroroszország és Dél-Afrika
Magyarország egész területéről,
Macedónia és Kanada pedig Heves
megyéből tiltotta meg a magyar
sertéshús bevitelét. Az agrárdiplomácia most azon dolgozik, hogy a
korlátozásokat elrendelő országokat meggyőzzék arról, hogy a re
gionalizáció elve alapján csak az
adott területről származó sertéshús
bevitelét korlátozzák. A feldolgozóüzemek is új piacot igyekeznek
keresni az importtilalom miatt bent
ragadt készleteknek, a korlátozás
ugyanis nagy gazdasági kárral
fenyegeti az egész hazai sertéságazatot. Egyes becslések szerint a fertőzés miatt kialakult embargó a

hazai export 30–40 százalékát érinti. A kiesés egyébként zömmel
tőkehúsra vonatkozik, a készítmények piacára kevésbé hat az intézkedés. Elsősorban a szerb és az
ukrán lépés okoz nagyobb vesz
teséget a húskészítmények kivite
lében.
Az ágazat szakemberei egyetértenek abban, hogy a legfontosabb
feladat most az, hogy a kórt sikerüljön lokalizálni, a vírus ne fertőzze meg a házi állományt. Ebben
nagy szerepük van a sertéstartóknak is, a gazdaságoknak mindent
meg kell tenniük annak érdekében, hogy a betegség ne terjedjen
át a házi sertésekre, a lehető legszigorúbban be kell tartani az
állategészségügyi szabályokat. Ha
ez sikerül, akkor az állattartók és a
feldolgozók is reménykedhetnek
abban, hogy az érintett exportpiacok az egész ország helyett csak
azokból a régiókból tiltsák ki a
magyar árut, ahol a betegség
megjelent. A veszteség azonban
már így is borítékolható, becslések
szerint a megbetegedés megjelenésével elveszített exportpiacok
tizenegymilliárd forintos vesztesé-

get okozhatnak az ágazatnak. A
kormány ezért már keresi azokat a
lehetőségeket, amelyek segítségével a szigorú európai uniós előírások mellett támogatni tudják a
kárt szenvedett ágazati szereplőket.
A belső piacon egyelőre nincs
komolyabb baj. Bár az árak alacsonyabban vannak a tavalyi szintnél,
ez egyelőre még nem a betegség
számlájára írható. A napokban
derül majd ki, hogy a nagyobb
vágóhidak mennyivel olcsóbban
veszik át a hízókat. Ha a kereskedők
is önmérsékletet gyakorolnak, és
nem nyomják le indokolatlanul alacsony szintre a beszerzési árakat,
akkor elkerülhető az összeomlás. A
kiskereskedelemben egyébként
nem látni visszaesést, a forgalom a
megszokott szinten van. A vásárlók
széles körű tájékoztatásának
köszönhetően nem alakult ki pánik
a magyar piacon, a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy az afrikai
sertéspestis nem jelent veszélyt az
emberre, ráadásul házi sertésben
egyébként sem mutatták ki a megbetegedést.
n Köpöncei Csilla
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A hobbi- és versenymadarak iránt hatalmas az érdeklődés, főként a kínai galambászat felfutása miatt. Húsgalambot
ugyanakkor egyelőre nagyon kevesen tartanak itthon, holott ha a kereslet nőne, jól
jövedelmező elfoglaltságot jelentene a
gazdáknak.
bőven van lehetőség az értékesítésre, amellyel a magyar tenyésztők is élni szeretnének. A nemrégiben új tisztségviselőket választott hazai szövetség elnöke szerint a szervezet új vezetésének
célja, hogy segítse ebben a
tenyésztőket. Emellett küldetésüknek tekintik, hogy a magyar
őshonos fajták mindegyikét elismertessék az Európai Unióban.
Ma az 50 magyar galambfajtából
32-nek van hivatalosan elfogadott
standardja az európai szövetségben. A szervezetben a galambok
mellett baromfi- és nyúltartók is
szép számmal vannak jelen, esetükben is az a cél, hogy a hazai
fajtákat uniós szinten elismertes-
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SEGÍTÜNK VÁLLALATÁNAK
SIKERT ARATNI!

Kiemelkedő lehetőségek rejlenek
a hazai galambtenyésztésben

Míg Európa nyugati részén lassan elöregedik a galambásztársadalom, itthon és Közép-Európa
más államaiban még mindig
viszonylag nagy érdeklődés övezi
a hobbi- és versenymadarak tartását. A legnagyobb felfutás a
távol-keleti országokban tapasztalható. Pintér József Zsolt, a
Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének elnöke lapunknak elmondta:
a kínaiak igyekeznek átemelni a
nyugat-európai életstílust a mindennapjaikba, ennek a folyamatnak a részeként rohamosan fejlődik a galambtartás is. Kína a maga
1,4 milliárd fős népességével
hatalmas felvevőpiacot jelent, így
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A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLŐDÉSÉT TELJES KÖRŰ
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSSAL ÉS 24 ÓRÁN BELÜLI ELŐZETES
HITELMINŐSÍTÉSSEL* TÁMOGATJUK.
MKB.HU/UZLETI I MKB TELEBANKÁR: 06 80 333 770
sék. Az összefogás részeként a
korábban fajonként külön tartott
nemzeti kiállításokat is összevonva, egy időpontban szervezné
meg a szövetség, így az év végén
egy nagy közös, a korábbinál
magasabb színvonalú rendezvény
jöhet létre.
Bár a hobbigalambászat valóban
felfelé ível az országban, a húsgalambtartás méltatlanul alacsony
szinten van. Pintér József Zsolt szerint hústermelő galambtelepek
nincsenek itthon, csupán háztáji

körülmények között foglalkozik
vele néhány állattartó. A húsgalambtartás jövedelmező elfoglaltságot jelenthetne, a csirkénél is
gyorsabban fejlődnek a madarak, a
vágási súly a kikeléstől számítva
három hét alatt elérhető. A felvevő
piac azonban egyelőre hiányzik, a
fogyasztók nem ismerik és így nem
is keresik a galambhúst a boltokban. A szövetség elnöke szerint a
kereslet élénkítésében az agrárkamarának is nagy szerepe lehet.

* A teljes körű hitelkérelmi dokumentáció ügyfél által történt benyújtását követően. A hitelszerződés megkötéséhez a Bank
elvégzi a hitelminősítést. Jelen hirdetés kizárólag figyelemfelhívásra szolgál, és semmilyen értelemben nem minősül ajánlattételnek a Bank részéről. Amennyiben a részletekkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon személyes pénzügyi
tanácsadójához, vagy keresse fel bármely bankﬁókunkat, illetve látogassa meg a www.mkb.hu honlapot.
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n Köpöncei Csilla

Sikerrel zárultak az országos tanulmányi versenyek
szőlész-borász, húsipari termékgyártó, lovász, virágkötő és
virágkereskedő, dísznövénykertész, erdészeti szakmunkás, mezőgazdasági gépész, kertész, gazda.
A NAK a szaktárca jóváhagyásával

készítette el a versenykiírást, és a
versenyszabályzat alapján felügyelte a versenyek lebonyolítását.
Első alkalommal került megszervezésre a gazda, az édesipari termékgyártó és a kertész SZKTV. Szin-

tén első alkalommal adott helyet az
OSZTV első fordulójának a Szent István Egyetem Gödöllőn, ahol a központi írásbeli feladatot kellett teljesíteniük a tanulóknak. A tanulmányi
versenyek döntőiben 337 tanuló
vett részt. A versenyeken 70 százalék feletti eredményt elérő tanulók
mentességet kaptak a komplex
szakmai vizsga letétele alól, jeles
eredménnyel, ha minden vizsgafeladatot minimum 51%-ra teljesítettek. A húsz szakmában összesen
144-en érték el ezt az eredményt. A
versenyeken dobogós helyezést
elért tanulók ünnepélyes keretek
között vehették át megérdemelt
díjaikat, első alkalommal a Szakma
Sztár Fesztivál keretében.
n NAK

Az ÖN partnere
a vasútlogisztikában
A környezettudatos választás.

railcargo.hu

166506

Az idei évben is megrendezésre
kerültek az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyek (OSZTV) és
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (SZKTV).
Összesen 748 tanuló vállalta
2018-ban a megmérettetést, 20
szakképesítésben. A tanulók a
következő versenyeken mérhették
össze tudásukat: állattenyésztő és
állategészségügyi technikus,
mezőgazdasági technikus, erdészeti és vadgazdálkodási technikus,
élelmiszeripari analitikus technikus, élelmiszeripari technikus, földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus, parképítő és fenntartó
technikus, mezőgazdasági gépésztechnikus, környezetvédelmi technikus, pék, édesipari termékgyártó,
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Egyedül és kommunikáció nélkül nem megy
A helyi kistermelők vágynának a helyi
vendéglátósokra mint felvevőpiacra, utóbbiak meg az előbbiekre mint beszállítókra.
Somogy megyében igyekeztek összegezni
az egymásra találást nehezítő gondokat,
megoldást is keresve rájuk.
Megyei specifikus információkból túlzás az egész országra
vonatkozó általános megállapítást
tenni, de támpontot legalább
adhat. A NAK Somogy megyei
szervezete „Helyi termékek a
gasztronómiában” címmel rendezett workshopot május 11-én,
mégpedig azért, hogy kiderüljön,
miként lehetne közelebb hozni
egymáshoz az őstermelőket, a
helyitermék-előállítókat és a vendéglátóiparban érdekelteket –
merthogy e területen ez az egyik
kezelendő kihívás a sok közül.
Mint kiderült, Somogyban főleg
az egymásra találást segítő megfelelő kommunikációban (kommunikációs csatornában) adódó
nehézségek és a felhasználók igényét kielégítő alapanyag/termék
hiánya akadályozza a kapcsolatot.
A „döcögős” kommunikációt
Vrancsik Tibor somogyi ős- és kistermelő érzékeltette. Mint mondta, 2013-ban határozott úgy, hogy
helyi termékek készítésével foglalkozik inkább, így szezonális
(gomba és gombakészítmények,
zölddió-készítmények) és állandó
(bodzaszörp, birsalmakészítmények) termékeket hoz létre, ezeket
pedig egyetlen márkanév alatt
forgalmazza. Áruival kezdetben a
piacokat járta, és a legtöbb ezeken is kelt el. Olykor-olykor telefonon is megkereste a térségi éttermeket, inkább kevesebb, mint
több sikerrel.
Ám 2017-ben gyökeres fordulat
következett. Addig mindössze
négy vendéglátóhelynek szállított, viszont miután részt vett az
országos Gasztro Randi elnevezésű eseményen, egy nap alatt hirtelen tíz étteremnek is a beszállí-

tója lett. Mint mondta, köztük
egy olyan is volt, amelynek vezetőjét korábban háromszor is
eredménytelenül kereste. Úgy
vélte, kellett ez a közvetítő csatorna, hiszen itt minden érintettel
személyes kontaktus alakult ki –
azzal is, akivel korábban nem
tudott beszélni –, és ez meghatározó egy esetleges partneri kapcsolat hivatalossá válásában.
Vrancsik Tibor megjegyezte, a
NAK megyei igazgatósága által

szervezett és megtartott május
7-ei somogyi Gasztrotali kiváló
kommunikációs csatorna a helyiek összehozásra, ugyanakkor szerinte ettől függetlenül és ezen
kívül is bátran kereshetik a
megyei vendéglátósok a megyei
termelőket, hogy az igényeket és
a lehetőségeket egyeztessék.

A felhasználói igényeket és a
lehetőségeket fogalmazta meg
Ivánfi Balázs, a kaposvári Erzsébet
sörház tulajdonosa. Ahogy fogalmazott, számára alapvetés volt,
hogy ha tudja, akkor támogassa a
helyi termelőket, éppen ezért
keddi és pénteki napokon az
aznap a városi piacon vásárolt
alapanyagokból főz/főzött az
étterem szakácsa. Ám mint mondta, ez a típusú saját beszerzés
meglehetősen időigényes, ezért a
multitól vásárol a többi napokon.
Szerinte az volna az ideális és akár
hosszú távon mindkét félnek előnyös, ha a saját étterme egy közeli
termelővel lenne állandó kapcsolatban, így utóbbi az elvárása szerinti alapanyagokat szállíthatná.
Ezzel időt, pénzt, energiát spórol-

na meg, a termelőnek pedig biztos felvevőpiacot jelentene a vendéglátóhely. Nem utolsósorban
pedig a marketingben kölcsönösen is ki lehetne használni egy
ilyen kapcsolatot, ami szintén
többletbevételt eredményezhet.
Míg minőségi zöldséget és gyümölcsöt azért be tud szerezni,

Ivánfi Balázs szerint minőségi,
speciális húst, hústerméket már
elég problémás. Számukra például fontos lenne a különleges hamburgerhús és bélszín is, de ezekhez nagyon ritkán jutnak hozzá.
Úgy vélte, talán rajtuk is segíthet a
Baranyában hamarosan beinduló,
az ilyen kívánalmakat is kielégíteni képes húsfeldolgozó-üzem.
Hozzátette, hasonlóra szükség
lenne Somogyban is.
A megfogalmazott gondolatok
hamar „termőre” fordultak: egy, a
megyei vendéglátóhelyeket tömörítő szervezet képviselője jelezte,
amennyiben kap az ős- és kistermelőkről egy részletes listát, ő azt
szívesen terjeszti a tagok között.
Ha másért nem, már ezért megérte
a workshopot megtartani.

Aztán nem is olyan bonyolult az
itt elhangzottakat tovább szőni:
ha Somogyban ilyen nehezen
megy/ment az egymásra találás,
akkor valószínűleg az ország északi, keleti, déli részeiben is. Viszont
a somogyi kezdeményezések
követhetők…
n Raffai Ferenc

Újdonság: AZOTER®-L, az első
levél-baktériumtrágya a szántóföldi
növénytermesztésben – AKG-ban is!
NAKlap | 2018. JÚNIUS

Az AZOTER®-L olyan levél-baktériumtrágya, amit állományban,
levélfelületre permetezve kell kijuttatni. A speciálisan erre a célra kifejlesztett endofita baktérium a levél
légzőnyílásain keresztül bejut a
növény szövetébe, és ott folyamatosan megköti a levegő nitrogénjét, így
serkenti a kultúrnövény növekedését. Az AZOTER®-L levél-baktériumtrágya Herbaspirillum endofita nitrogénkötő baktériumok segítségével
30-40 kg/ha nitrogén hatóanyagot tud átadni a gazdanövénynek.

Mikor javasoljuk az AZOTER®-L
levél-baktériumtrágya
kijuttatását?
A permetezést akkor javasoljuk
elvégezni, amikor az állomány borítottsága nagyobb, mint 75–80% és a
növény már nagy lombfelülettel
rendelkezik.
• gabonáknál: szárba indulástól
• kukoricánál: 6–10 leveles állapottól
• napraforgónál: 6–10 leveles állapottól
• repcénél: szárba indulástól
• szójánál: 6–10 leveles állapottól
• cukorrépánál: 6–10 leveles állapottól
• lucernánál: növekedési szakaszban, kaszálást követően
• rizsnél: szárba indulástól
Mire hat az AZOTER®-L levélbaktériumtrágya?

Az AZOTER®-L felhasználható minden szántóföldi kultúrában a növény
felületére állománypermetezéssel a
tenyészidőszak során kijuttatva.
Ehhez nem szükséges speciális kijuttató egység, a hagyományos szántóföldi permetezőgéppel az
AZOTER®-L-t 10 l/ha dózisban min.
300 l/ha vízmennyiséggel könnyedén ki lehet permetezni. A permetlé
elkészítéséhez klórmentes vizet használjunk. Az AZOTER®-L minden olyan
készítménnyel jól keverhető, amelynek nincs baktérium- és gombaölő
hatása.
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• a vegetatív részek – hajtások, levél
– és a zöld termés növekedését biztosítja
• segíti az asszimiláló felület kialakulását
• részt vesz az aminosavak, fehérjék,
nukleinsavak felépítésében
• az endofita nitrogénkötő baktérium gondoskodik a növény folyamatos, optimális nitrogénellátásáról
• a folyamatosan biztosított nitrogén
magasabb nyersfehérje-tartalmat
eredményez
• növeli a szemtelítődést és a termés
mennyiségét
• javítja a termény besorolási minőségét

kipermetezése előtt vagy után egy
héttel javasoljuk kijuttatni.
Miben különbözik az AZOTER®-L a
nitrogén tartalmú lombtrágyáktól?
• Kevésbé függ az időjárástól, mert
permetezést követően gyorsan
beépül a növénybe, ott él és szaporodik mindaddig, amíg a növény
nedvkeringése fennáll.
• Nem perzsel, hatását folyamatosan
fejti ki, nem függ a talaj pH-jától.
• Nem veszélyes emberre, környezetre, talajszerkezetre, talaj mikroelem-tartalmára és a természetes
vizekre, felhalmozódó nitrát nincs.
• AKG-ben felhasználható.
• Engedélyezett biotermesztésben.
Miben különbözik az AZOTER®-L
levél-baktériumtrágya a
talaj-baktériumtrágyáktól?
A talajbaktériumok – mint például
az AZOTER®-F, AZOTER®-Sc,

AZORHIZ® – csak a talajban tudnak
élni. Ezen talaj-baktériumtrágyákat a
nap pusztító UV sugárzása elől a talajba azonnal be kell dolgozni, azok felhasználását állománypermetezésre
nem javasoljuk. Ezzel szemben az
AZOTER®-L olyan új fejlesztésű
fényálló mikroorganizmust tartalmaz
– Herbaspirillum baktérium – amelyet a növény levélfelületére kell permetezni. A Herbaspirillum a levél
felületéről a gazdanövény belső szöveteibe behatol, ott él és szaporodik,
miközben a levegőből nitrogént
gyűjt. A növényi szövetben megy
végbe a légköri nitrogén baktériumok általi megkötése és a nitrogéntartalmú anyagok ezt követő anyagcseréje.
Kiszerelés:
20 és 25 literes kannákban.
Hektárköltség:
7800 Ft/ha+áfa, 10 liter
AZOTER®-L, ingyen kiszállítva.

(X)

Az AZOTER®-L levél-baktériumtrágyával a nitrogéntartalmú lombtrágyák használata jelentősen csökkenthető. Az AZOTER®-L természetesen jól keverhető egyéb lombtrágyákkal, de azoknak össznitrogén-tartalma ne haladja meg a 2–4
kg/ha-t. Azokat a mikroelemeket,
amelyek tartalmaznak baktériumvagy gombaölő hatóanyagokat (pl.
kén, réz, klór), csak az AZOTER®-L

PANNON-TRADE Kft.
Dunántúl és Pest megye:
Duna-Tisza köze és Tiszántúl:

www.pannon-trade.com • www.azoter.hu
+36-70-620-4301
+36-70-620-4286
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Salgótarján

Győr
Tatabánya
Szombathely
Veszprém

Miskolc

Budapest

Eger

Nyíregyháza

Debrecen

Szolnok
Székesfehérvár
Kecskemét

Zalaegerszeg

Békéscsaba
Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. Kiállítási Centrum

Mezőhegyes

Kaposvár

Szekszárd
Szeged
Pécs

Szántóföldi gépbemutatók

Szakmai előadások

Mikroparcellás fajtabemutatók

Szakmai kiállítások

Demóparcellás bemutató

Gasztrofalu

JELENTKEZZEN MOST
KIÁLLÍTÓNAK!

+36 30 528 5682
szantofoldinapok@nak.hu

www.szantofoldinapok.hu

