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Felgyorsultak
a támogatási döntések
A Vidékfejlesztési Programok (VP) pályázatainak végrehajtási értékelése mindig központi
téma. Összehasonlítva a 2010 előtti kormány
akkori munkájával, elmondható, hogy több
pályázatot és gyorsabban hirdettünk meg. Az is
igaz, hogy egyes felhívások elbírálása csak most
történik meg, amivel jómagam sem voltam megelégedve; nem véletlen, hogy a megörökölt
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésre került, és a munkát a továbbiakban
más közigazgatási szervek végzik. Ugyanakkor a
nyár óta végre komoly eredményekről is beszámolhatok, hiszen csak az elmúlt néhány hónapban közel 340 milliárd forint értékben
született döntés. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló mintegy 1300 milliárd forintos
keretből már 822 milliárd sorsa eldőlt. Ez közel 50 ezer támogatott pályázatot jelent,
ami azért is jelentős szám, mert átlagban háromszoros a túligénylés, de a 80–20 százalékos szabály bevezetésének köszönhetően (amit a társas nagyüzemeket képviselő
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség azóta is ellenez) mégis a
jogosult kérelmek négyötöde, a családi gazdaságok zöme támogatásban részesült!
Az elmúlt hónapok döntései közül kiemelném a 2016. évi agrár-környezetgazdálkodási (AKG) program második körös felhívását, de emellett az élelmiszeripari felhívás
keretében is már 102 milliárd forint odaítéléséről döntés született. Támogatói döntések
születtek a kertészeti pályázatok első szakaszáról, valamint a sertés- és a szarvasmarhatartó telepek pályázatairól egyaránt. Látható, hogy megemeltük a forrásokat, több
pénzt kapnak az állattartó gazdálkodók. Az ősz folyamán is folytatódik a legfontosabb, beruházási típusú pályázatok esetében a támogatói döntések meghozatala.
Mindezeken túl fontos feladat, hogy minél több gazdálkodó számára lehetőséget
biztosítsunk előleg felvételére. A VP terület- és állatlétszám alapú támogatásai esetében az EU-s jogszabályok október 16-tól adnak lehetőséget az idén igényelt támogatások után az előzetes kifizetésekre, így ezen időponttól ezek is megindulnak.
A gazdálkodók hatékony támogatása érdekében júliusban a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) javaslatára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy munkacsoportot hozott létre a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár részvételével. A célok között szerepel az előlegkifizetések gyorsabbá tétele, de emellett számos olyan javaslat is született a közös munka
eredményeképpen, amely egyszerűbbé teszi a gazdálkodók mindennapjait.
A Miniszterelnökség emellett folyamatosan felülvizsgálja az eddigi felhívásokat,
annak érdekében, hogy az ügyfelek számára a projektek végrehajtása zökkenőmentesebb legyen. Többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára megoldás
született a támogatások öröklésére, illetve lényeges könnyítéssel segíti a Miniszterelnökség a gazdálkodók foglalkoztatotti létszám fenntartására tett vállalásának megvalósulását.
Kis Miklós Zsolt
agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár – Miniszterelnökség,
mikro-, kis- és középvállalkozásokért felelős országos alelnök
– Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Fejlesztések a NAK
applikációban
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NAK APP nevű mobil applikációja
újabb elemekkel bővült. A fejlesztés
célja, hogy az okostelefonokon elérhető applikáció funkcionalitásában
és megjelenésében is jobban kiszolgálja a felhasználói igényeket. A NAK
APP többek között növényvédelmi
és időjárási modulokkal bővült, illetve az immár személyre szabott hírek
mellett az „Itthonról otthonra”
közösségi oldal került integrálása az
applikációba.
A növényvédelmi modul segítségével a növényvédelmi megfigyelésekkel kapcsolatos információk hatékony felhasználása és áttekintése
kerül átadásra, könnyen értelmezhető, intuitív módon és felülettel. Az
„Itthonról otthonra” Facebook-oldal
integrálásával a NAK célja, hogy a
közösségi oldalon megjelenő felületet népszerűsítse, és a látogatókat
gyors, naprakész információhoz juttassa. A fejlesztések várhatóan
novemberben kerülnek nyilvánosságra. 
n NAK
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Hamarosan kiírják
a Horizont 2020 pályázatokat

Nagyrendezvényt tartottak
a magánerdő-gazdálkodók

Október végén mutatják be az
Európai Unió Horizont 2020 nevű,
csaknem 80 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező kutatási és
innovációs keretprogramjának
2018–2020-as évi munkaprogramját. A H2020 keretprogram kétéves
ciklusokban kínál pályázati lehetőségeket, közvetlenül Brüsszelből
elnyerhető pályázati forrást. Célja
Európa versenyképességének biztosítása a kutatás-, a fejlesztés- és
az innováció-finanszírozás mozgósítása révén. Figyelemre méltó,
hogy az EU-s kutatási források
folyamatosan nőnek, és ezek keretében az agráriumot érintő forrás a
jelenlegi, 2014–2020-as időszakban
körülbelül 1200 milliárd forint
(3,851 milliárd euró).
A magyarországi gazdálkodók
és élelmiszer-előállítók számára
is releváns, fő fókuszterületek a
keretprogram „Társadalmi kihí-

A kormányzat, az erdészeti
szakmai és érdekképviseleti szervezetek, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közös
sikerének tekinthető az értékteremtő erdőgazdálkodást támogató erdőtörvény kidolgozása –
mondta Győrffy Balázs, a NAK
elnöke a Magán Erdőtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) idei nagyrendezvényén.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) megalakulása óta
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
a több mint 12 ezer erdő- és
vadgazdálkodó tagjának véleménye, elképzelései megjelenjenek
a köztestület tevékenységében.
Ezt jól mutatja, hogy a NAK a
Vidékfejlesztési Program erdészeti pályázatainak előkészítése,
illetve a különböző jogszabály-módosítások során a szak-

vások 2” pillérén belül találhatók. Ezek az élelmezésbiztonság, a fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás; valamint a biomassza-alapú gazdaság.
Ajánljuk figyelmükbe, hogy a
felhívások meghirdetését követően Brüsszelben lesz H2020

Információs Hét, amely a nemzetközi partnerkeresésben tud
kiváló segítséget nyújtani. A
pályázatról és a tájékoztató eseményekről bővebben a nak.hu
és eip.fm.gov.hu oldalakon
olvashat.
n Nagy Szilvia,
Reszkető Tímea

Megújult a növényvédelmi és időjárás-előrejelző portál
Komoly fejlesztéssel megújul a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
(NMNK) együttműködésében üzemeltetett növényvédelmi és időjárás-előrejelző rendszer. A fejlesztés
első fázisa 2017. október 4-én készült
el, amelynek fókuszában a modernizálás állt: a megújult portál, amely a
www.novenyvedelem.nak.hu oldalon érhető el, felhasználóbarát felülettel és látványosabb képi világgal
áll a gazdálkodók rendelkezésére. Az
ingyenesen elérhető szolgáltatás
célja, hogy segítse a termelők mindennapi munkáját. Az itt megtalálható információk közzétételéről
országosan 75 növényvédelmi szakember gondoskodik, amely információkat megyére és növénykultúrára
lebontva tekinthetik meg az érdeklődők.
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A rendszer egyik újdonsága, hogy
a korábbi struktúrához képest a
különböző időjárási adatok települé-

sekre vonatkozóan, paraméterenként kérhetőek le. Kialakításra került
a Galéria, amely segítségével az ide

látogatók könnyedén böngészhetnek a károsítók okozta tünetek fényképei között. A fejlesztéssel lehetővé
vált továbbá, hogy a mai informatikai elvárásoknak megfelelve a felület
mobileszközökön is zavartalanul
működjön.
A rendszer továbbfejlesztése
folyamatosan zajlik. A következő
fázisban a portál szakmai hátterének
bővítése kerül a középpontba,
amelyben jelentős szerep jut a térinformatikán alapuló számítások felhasználásával nyert pontosabb adatoknak. Az elérhető új szolgáltatásokkal célunk egy olyan területalapú
előrejelző rendszer létrehozása,
amellyel a gazdák a preventív
növényvédelmi kezelések megtervezésében kapnak segítséget, így a
korábbiakhoz képest még tervezettebben végezhetik majd növényvédelmi tevékenységüket. 
n NAK

mai és érdekképviseleti szervezetek – köztük a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) – megkérdezésével fogalmazta meg
javaslatait – mondta Győrffy
Balázs, a kamara elnöke a
MEGOSZ 2017. szeptember 23-án
Füzéren tartott idei nagyrendezvényén.

Az Országgyűlés 2017 májusában kétharmados többséggel
fogadta el az erdőtörvény módosítását, amely a kormányzat, az
erdészeti szakmai és érdekképviseleti szervezetek, illetve a NAK
közös sikerének tekinthető –
hangsúlyozta Győrffy Balázs. Hozzátette: az új jogszabály egyáltalán nem szorítja háttérbe a termé-

szetvédelmi szemléletű erdőgazdálkodást, ugyanakkor megteremti azt a már régóta hiányzó
összhangot és egyensúlyt, amire a
magyar vidéknek égetően szüksége volt. Győrffy Balázs a következő időszak feladatai, kihívásai
között említette többek között az
erdőtörvény végrehajtási rendeletének megalkotását, az erdészeti
jogcímek lehívásának segítését, a
rendezetlen erdőterületek gazdálkodásba vonását, a szakirányítási
támogatás visszaállítását és az
örökösödési folyamatok szabályozását.
A MEGOSZ az idei évben
Somogyvári Vilmosnak, a NAK erdőés vadgazdálkodási vezető szakértőjének ítélte oda a Rimler Pál emlékérmet, illetve mások mellett
Győrffy Balázst, a NAK elnökét is
MEGOSZ-emlékéremmel tüntette ki.
n NAK

Biztos munkát ad a dohánytermesztés
Magyarországon idén 3400 hektáron 6171 tonna dohányra szerződtek a termelők. A Magyar
Dohánytermelők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara is hangsúlyozza az ágazat
fontosságát, hiszen a dohánytermelés mintegy 10–12 ezer embernek ad munkát, alapvetően hátrányos helyzetű térségekben.
A Magyar Dohánytermelők
Országos Szövetsége szoros
együttműködésben dolgozik a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával; szeptember 8-án, Ófehértón
tartottak dohánytermesztési nyílt
napot, ami a kamara dohány-,
dohánytermék osztályának ülése
is volt.
A két szervezet az Európai Unió
2020 utáni Közös Agrárpolitikájának kidolgozása során lobbizik a

dohánytermelés újbóli uniós
támogatásáért is. Ilyen források
2014-ig segítették a dohánytermelőket, azóta alapvetően csak
nemzeti támogatás adható erre. A
magyar kormány élt a lehetőséggel, így tízezernél több munkavál-

laló helye vált biztossá, főleg a
kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetű Szabolcs-Szatmár-Beregben.
A sok évtizedes negatív tapasztalattal szemben a támogatás mértéke például idénre már tavaly
októberben ismert volt, ahogy a

következő három évre vonatkozó
tervekről is kaptak már tájékoztatást a gazdálkodók. A kiszámíthatóság tervezhetőséget, stabilitást
adhat a nagy élőmunkaerő-igényű ágazatnak.
Az 1970–80-as években – jelentősen más piaci körülmények
között – mintegy 27–28 ezer hektáron termeltek dohányt hazánkban, az utóbbi években folyamatosan csökkent a terület. Hosszú
távú következtetéseket nem lehet
még levonni, de örvendetes, hogy
2016-hoz képest 2017-ben – ha
minimális 20 hektárral is – nőtt a
termőterület. A palánták kiültetését követő korai kisebb jég- és
viharkárok után kedvező volt az
időjárás, összességében jónak
mondható a termés.
n NAK
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Számos lehetőséget rejt
a biomassza felhasználása

A kamara megvédi az országot
a jégeső okozta károktól

A fenntartható gazdaság egyik sarokköve
lehet a fosszilis erőforrásokról a biomasszára
való áttérés, ugyanakkor a biomasszatermelés és -feldolgozás átgondolt és jól szervezett
tervezést, a biomassza-alapú gazdaság újjászervezése pedig kormányzati szerepvállalást igényel.

Az országos jégkármérséklő rendszer a
tényleges megvalósítás fázisába léphet,
miután a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
annak kiépítésére beadott pályázata pozitív elbírálásban részesül az Irányító
Hatóság részéről. A rendszernek köszönhetően minden esztendőben az éves
kamarai tagdíjbevétel tízszeresét, mintegy
50 milliárd forintnak megfelelő értéket óv
meg a rendszer. A jégkármérséklő hálózat
éles indulása 2018 májusában várható.

A biomassza-alapú gazdaság irányába történő tudatos elmozdulás
elősegítése, illetve az alapanyag-feldolgozó szektorok fokozatos áttérése a fosszilis erőforrásokról a biomassza használatára lehetővé teheti
az erőforrás-hatékony, hulladékmentes és fenntartható gazdálkodás
kialakítását – foglalhatók össze az
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) keretében
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) közös „Biomassza-alapú
gazdaság építése, kutatás és innováció által vezérelten” című konferenciáján elhangzottak.
A rendezvényen Győrffy Balázs, a
NAK elnöke kifejtette: az Európai
Bizottság a Biomassza Alapú Gazdaság Stratégiáját 2012-ben indította
el. A közép- és kelet-európai régió,
így Magyarország számára is egyre
nyilvánvalóbb az ilyen irányú stratégiai elmozdulás szükségessége. A
közép- és kelet-európai régió számára sok a még kihasználatlan lehetőség az agráriumban, az élelmiszer-

iparban, az erdészetben, valamint a
vízben képződő biomassza tekintetében. Ennek megfelelően ezeket az
erőforrásokat a jelenleginél hatékonyabban, a fenntartható hasznosítás
jegyében kell felhasználni a jövőben. A NAK, felismerve ennek jelentőségét, már a kezdetektől támogatja a BIOEAST közép- és kelet-európai
kezdeményezést, és elkötelezett
egy nemzeti stratégiaalkotási folyamat sikerességéért, amiért hajlandó
akár komolyabb erőforrásokat is
mozgósítani a gazdasági szereplők
bevonásáért, illetve támogatásukért
a későbbi megvalósításban.
A konferencián Davide Amato, az
Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságának munkatársa bemutatta
az EU-szintű törekvéseket és közös
stratégiát, majd Toomas Kevvai, az
észt Mezőgazdasági Minisztérium
helyettes államtitkára és Manual Lainez Andrés, az INIA (Spanyol Agrárés Élelmiszeripari Kutatóintézet)
igazgatója számolt be saját nemzeti
szintű stratégiaalkotásuk tapasztalatairól.

Kovács Barna, a BIOEAST középés kelet-európai kezdeményezés
tanácsadója előadásában szintén
felhívta a figyelmet a stratégiaalkotás időszerűségére ebben a makrorégióban. A konferencia második
felében hazai szereplők mutatták be
sikeres példákon keresztül, hogy
kutatásra és innovációra alapozott
együttműködések keretében
hogyan kezdték meg a gyakorlatban a biomassza-alapú gazdaság
építését. Az előadók rávilágítottak
ugyanakkor a jelenleg meglévő szabályozásbeli hiányosságokra is,
amelyek a hozzájuk hasonló kezdeményezések fejlődését is gátolják.
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár a konferencia zárásaként bejelentette, hogy a rendezvénnyel párhuzamosan lezajlott a visegrádi
országok, valamint Bulgária, Horvátország, Szlovénia és Románia agrárminiszteri találkozója, amely során a
kutatás-fejlesztés és innovációvezérelt biomassza-alapú gazdaság kérdését is megvitatták. Ezt követően
közös nyilatkozatban fogalmazták
meg elköteleződésüket a BIOEAST
kezdeményezés céljai megvalósulása, a makrorégió szintű közös stratégiai kutatási és innovációs keret
kialakítása iránt.
n NAK

A biomassza-alapú gazdaság felé történő elmozdulás
elősegítése érdekében az
Európai Unió szintjén megalakult az „European Bioeconomy Stakeholders Panel”. A
29 tagú tanácsadó testület
feladata javaslatot tenni az
EU döntéshozói számára az
előrehaladáshoz szükséges
intézkedésekre. A megújított
panel tagjai, beleértve a
NAK-ot is, 2016 júniusa óta
üléseznek, és a közös munka
keretében – többek között –
már közel egy éve foglalkoznak az úgynevezett biomas�sza-alapú gazdaságról szóló
közös nyilatkozat, a Manifesto megalkotásával. A közös
nyilatkozatot a NAK is támogatja, és a Manifesto „aláírásával” abban való bizodalmunkat fejezzük ki, hogy
Európa vezető szerepet tölthet be a biomassza alapú
gazdaság kiépítésében. A
Manifesto szélesebb publikum előtti bemutatására
november 16-án Brüsszelben, a Bioeconomy policy
day keretében kerül sor.

Októberben várhatóan pozitív
elbírálásban részesíti a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
országos jégkármérséklő rendszer
kiépítését célzó, 2017. április 13-án
benyújtott támogatási kérelmét
az Irányító Hatóság. Az országos
jégkármérséklő rendszer beruházásának teljes költsége nagyságrendileg 2 milliárd forint, amelyből a vidékfejlesztési pályázat
(VP) támogatási összege közel 1,8
milliárd forintot tesz ki. A beruházás VP-ből nem finanszírozható
költségeit a NAK saját forrásból
biztosítja. A támogatói okirat kézhezvételével a projekt a tényleges
megvalósítás fázisába lép, azaz a
NAK létrehozza az ország „láthatatlan esernyőjét”. Elkezdődik az
egész rendszer alapját képező
manuális és automata talajgenerátorok gyártása, valamint azok
üzemeltetéséhez szükséges eszközök és járműpark megrendelése. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara a gazdálkodói igények és
a kormányzati törekvések tudatában állt az országos hatókörű jégkármérséklő rendszer kialakításának élére. Az sem véletlen, hogy a
pályázaton egyedüli indulóként
vállalta fel a kiépítés és az üzemeltetés felelősségét, hiszen az
országban kizárólag a köztestület
rendelkezik az ahhoz szükséges
szakmai és infrastrukturális hát-

térrel. Nemzetgazdaságilag
kiemelt projekt révén Magyarország olyan nyugat-európai országokhoz zárkózhat fel, mint
Németország, Franciaország vagy
épp Horvátország, ahol évek óta
eredményesen alkalmazzák a jégkármérséklésre szolgáló technológiát.
Az ország teljes egészét lefedő
hálózat részeként 986 talajgenerátort telepítenek, amiből 141 már
ma is működik. A berendezések
közül több mint 200-at automatizált technológiával működtetnek
majd, a fennmaradó berendezéseket önkéntesek segítségével
hozzák működésbe. Kelet-Magyarországon 275, Közép-Magyarországon 333, az Észak-Dunántúlon 182, míg a Dél-Dunántúlon
196 talajgenerátort telepítenek a
kamara szakemberei. Talajgenerátor-kezelőnek bárki jelentkezhet,
nincs szükség mezőgazdasági
előéletre sem. A feladatuk annyi
lesz, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott riasztást követően minél rövidebb
időn belül beindítsák az eszközt.
Fontos, hogy csak azok jelentkezzenek, akik vállalják, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre
állnak, a jelzett időpont után
pedig azonnal lekapcsolják a
berendezéseket. A talajgenerátor
működési elve szerint az acetonos

ezüst-jodid hatóanyagot elégeti,
amely feláramlással a felhőkbe
jut, abban a fázisban, amikor a
jégszemcsék keletkeznek, és ott
csökkenti a kialakuló jégszemcsék
méretét. A rendszer használata az
egészségre, környezetre veszélytelen.
A tervek szerint országosan
négy régiós központból irányítják
majd a teljes rendszert, a középés kelet-magyarországi, valamint
az észak-dunántúli régióért a
NAK, a dél-dunántúli területért
pedig a már ma is működő
Dél-magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés felel majd. A pályázat keretében a kamara három
régióban egy-egy új logisztikai
központot hoz létre, a negyedik
régió pedig a NEFELA integrációjával kerül kialakításra.
„A jégkármérséklő rendszer egy
olyan jelentős projektünk, amely
minden gazdának, gazdálkodónak kézzelfogható előnnyel fog
járni. Minden egyes elköltött
forinttal a számítások szerint 33

forint termelési értéket tudunk
megóvni csak a mezőgazdaságban. Minden esztendőben az éves
kamarai tagdíjbevétel tízszeresét,
mintegy 50 milliárd forint kárt
tudunk megelőzni a rendszerrel”
– hangsúlyozza Győrffy Balázs, a
NAK elnöke. A nemzeti agrárértékeink megóvása mellett a teljes
lakosság is részesülni fog a rendszer működéséből származó előnyökből, hiszen a rendszer megóvja az épületeket, az ingatlanokat, valamint a gépjárműveket is a
jégeső okozta károktól. Mindezt
úgy, hogy a rendszer üzemeltetése a gazdálkodók, lakosság számára pluszköltséget nem jelent. A
működtetés költségeit a Földművelésügyi Minisztérium az Agrár
Kárenyhítési Alapból finanszírozza, amelyre évi 1,5 milliárd forintot különítettek el – tette hozzá a
köztestület vezetője. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara a jégkármérséklő rendszer éles indulását
2018 májusában tervezi.
n NAK
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Csökkenő termésátlagok és
felvásárlási árak a napraforgónál
Az országos adatok alapján az látszik,
hogy az idén nagyjából 700 ezer hektáron
elvetett napraforgóból a termés az aszály
miatt nem lesz kimagasló, de a nagyjából
1,8–2 millió tonnás mennyiségből bőven
marad exportra is. A NAKlapnak nyilatkozó megyei elnökök beszámolói szerint a
termésátlagok csökkenése mellett a felvásárlási árak visszaesése is megfigyelhető.
„A tavalyi évhez hasonlóan idén
is október első hetében fejezték
be a gazdálkodók a napraforgó
betakarítását” – tájékoztatott
Szabó Sándor. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar
megyei elnöke emlékeztetett: a
betakarítás ideje alatt többször
kisebb, s két alkalommal nagyobb
mennyiségű csapadék is hullott a
megyében, ami akár 4–5 napra is
megállította a munkálatokat,
minőségromlás és betakarítási
veszteség azonban ennek ellenére nem volt tapasztalható.
Ugyan a betakarítás rendben
zajlott, viszont több esetben volt
fennakadás szállítmányozás terén,
a tapasztalatok szerint egyre több
gépkocsivezető vált tevékenységet a túlszigorított szabályok
miatt, ami kihatással van a munkaszervezésre és a szállítási költségek emelkedésére.
Összességében a később, április
második felében vetett növények
tudtak nagyobb termést adni, a
korai vetések 15–20 százalékkal is
elmaradtak a jó termésátlagoktól
a kezdeti fejlődés időszakában
betörő hidegfrontok következményeként. Az átlagtermés a megyére vetítve 3,25 tonna volt hektáronként, ami alig haladja meg az
előző évi 3,2 tonnás átlagot, és
beltartalmi értékek tekintetében
sem mondható jobbnak – mondta Szabó Sándor.
A kialakult árak viszont nem érik
el az egy évvel ezelőttieket: míg

tavaly 98–110 ezer forintot adtak a
napraforgó tonnájáért, jelenleg
88–91 ezer forint az átvételi ár,
ehhez társul a szárítási költség, ami
az év sajátos jellemzője. Az előző
évek sztár hibridjei idén is hozták a
hozzájuk fűzött reményeket, azonban újabb nemesítésű, nagy termőképességű hibridek vannak a
köztermesztésben, amelyekben a
genetikai háttérnek köszönhetően
továbbra is gazdaságosan ter
meszthető növényünk lehet.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a kései vetés vészelte át kön�nyebben az aszályt. A megyében
a tavalyi évhez viszonyítva a ter-

mésátlagok hasonlóak vagy minimális mértékben emelkedtek:
2016-ban 2,708 tonna volt hektáronként, míg idén 80 százalékos
betakarítási szint mellett 2,782
tonna volt az érték. Az mindenképpen a szélsőséges aszályos
időjárásnak köszönhető, hogy a
termésátlagok nem múlták túlzottan felül az előző esztendőt. Szeptemberben az aratást nagyobb
esőzés miatt egy hétre fel kellett
függeszteni – mondta a NAKlapnak Hubai Imre Csaba, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei
elnöke.
A vezető hozzátette: a megyében a napraforgótermés mennyisége területenként eltérő. Azokon
a területeken, ahol időben, optimális talajba került a napraforgó, jó
termést takarítottak be a gazdák. A
napraforgó igényli a jó minőségben elvégzett vetést, a vetés során
elkövetett hibák a későbbiek során
már nem hozhatók helyre. A későn
vetett napraforgó ebben az évben
jobban átvészelte az aszályos idő-

járást, mivel a fenológiai fejlettségi
állapota aszálykor szemtelítődés
előtt állt, ellenben az időben elvetett napraforgó pont a szemtelítődés idejében volt. A napraforgót
befolyásolta még a talajadottság,
egy könnyebb (homok) talajon a
nyári aszályos időben hamarabb
„felsült” az állomány, mint egy
mélyebb fekvésű, kötöttebb talajon.
A felvásárlási árak a Jász-Nagykun-Szolnok megyében is a tavalyi alatt vannak idén: míg 2016ban 92–96 ezer forintot ért a napraforgó tonnája, addig a felvásárlók ennél nagyjából 5 százalékkal
hajlandók kevesebben adni. Érdemes megjegyezni, hogy azok a
termelők jobban jártak, akik
hamarabb lekötötték 100 ezer
forint tonnánkénti ár környékén,
továbbá a magas olajsavas napraforgót termelők is többet realizálhattak a termésükért, tonnánként
102 ezer forint környékén – tette
hozzá Hubai Imre Csaba.
n Andó Patrik
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Érkeznek az agrártámogatási előlegek
Megjelent a földművelésügyi
miniszter rendelete az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeiről.
A rendelet szerint az egységes
területalapú támogatás keretösszege mintegy 227,8 milliárd forint, a
támogatható terület legfeljebb 4,97
millió hektár, az október 16-tól kifizethető előleg hektáronként legfeljebb 32 110 forint lehet. Az éghajlat
és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági tevékenységre nyújtandó támogatás, valamint a
szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre
vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásához járó támogatás
keretösszege 125,2 milliárd forint, a
támogatható terület legfeljebb 4,97
millió hektár, az október 16-tól kifizethető előleg hektáronként legfeljebb 17 643 forint.

A termeléshez kötött közvetlen
támogatások esetében támogatási
jogcímenként hektár és állategyed
alapon történik a kifizetés. A támogatásból október 16. után kifizethető előlegek maximális mértékei:
anyajuhtartás 5236 forint, az anyatehéntartás 31 859 forint, hízottbika-tartás 12 757 forint, tejhasznú
tehéntartás 71 828 forint, rizster
mesztés 158 559 forint, cukorrépa-

termesztés 100 474 forint, zöldségnövény-termesztés 60 401 forint,
ipari zöldségnövény-termesztés
41 603 forint, ipari olajnövény-ter
mesztés 51 303 forint, extenzív gyümölcstermesztés 51 219 forint,
intenzív gyümölcstermesztés
85 647 forint, szemes fehérjetakarmánynövény-termesztés 36 005
forint, szálas fehérjetakarmánynövény-termesztés 16 399 forint.

A fiatal mezőgazdasági termelők
támogatására 3,9 milliárd forint áll
rendelkezésre, a támogatható terület legfeljebb 220,1 ezer hektár, és
október 16-tól hektáronként legfeljebb 14 766 forintot lehet kifizetni. A
felsorolt támogatási mértékeket az
éves bruttó pénzügyi felső határ
figyelembevételével állapították
meg. A nettó pénzügyi felső határ
betartása érdekében az egyes jogcímeknél a kifizetéskor csökkentési
együtthatót kell alkalmazni a teljes
támogatási összegre, amelynek mértéke 0,95 előleg, illetve részfizetés
esetén. A rendelet tartalmazza az
átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2017. évi támogatások összegeit is, amelyek többek
között a szarvasmarhatartáshoz, a
tejtermeléshez, valamint a juhtenyésztéshez és a dohánytermesztéshez kapcsolódnak. 
n MTI
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Élelmiszer-fogyasztási adatok a termékfejlesztés
szolgálatában − Tej és tejtermékek

n Antal Emese, Pilling Róbert
(TÉT Platform)

A tej talán a legjobb kalcium- és D-vitamin-forrásunk,
és számos más hasznos
tápanyagot is tartalmaz. 1 dl
tejben átlagosan 3,4 gramm
fehérjét, 1,5–3,6 gramm zsírt,
5,3 gramm szénhidrátot és
48–64 kcal-t (202–267 kJ)
energiát találunk. Emellett A-,
D-, E-vitamint, valamint B1-,
B2-, B12- és C-vitaminokat, niacint és folsavat tartalmaz. Egy
liter tejben körülbelül 4
gramm ásványi anyag is van,
például kálium, nátrium, magnézium és cink. Kalciumtartalma körülbelül 125 mg deciliterenként, amit azt jelenti, hogy
egy bögre tej a napi szükséglet negyedét tudja biztosítani
az emberi szervezet számára.

Christian Erkens FENDT értékesítési vezető, Harsányi Zsolt, Pintér
Zsolt Axiál ügyvezető és Peter-Josef Paffen
Hangsúlyozta, mindent megtesznek a modern mezőgazdasági
gépgyártás érdekében. A mezőgazdaság digitalizációja rendkívül
nagy fejlődés előtt áll. Évek óta 60

millió euró fölötti összeget költenek kutatás-fejlesztésre. Tavaly
65,4 millió euró volt ez az összeg.
Ennek is köszönhetően az idei
évük az egyik legjobb lesz.

Peter-Josef Paffen egy Vario
1000-es méretarányos, bronzból
készült kisplasztikával ajándékozta meg Harsányi Zsoltot. Ebből
mindössze 30 sorszámozott darab
készült, az öntőformát megsemmisítették. Az Axiál a 15-ös számú
darabot kapta.
Harsányi Zsolt, az Axiál tulajdonos-ügyvezetője röviden bemutatta az 1991-ben alapított vállalkozást, amely 13 milliós forgalmat
tudott az első üzleti évében.
Tavaly 65 milliárddal zártak, és
átadták a 19. telephelyüket is. Az
elmúlt 15 év alatt 2500 FENDT
traktort értékesítettek. Úgy fogalmazott, amióta e márkát forgalmazzák, együtt fejlődtek a partnerrel. Azt, hogy hová vezet ez a
közös út, senki nem láthatta előre,
de szerencsére a gyümölcsöző
együttműködés útjára léptek.

Dr. Szűcs Viktória (NAK)

A szárbontás nagymestere

Aki a termőföldről gondoskodik,

a jövőről gondoskodik.
Kukorica szármaradványok mennyisége (SZIE, Gödöllő, 2016. 04. 02.)
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nyultak az egészséges étrendbe
leginkább beilleszthetőnek, míg a
joghurtok némileg gyengébb
megítélésben részesültek. A
fogyasztói igények komoly ellentmondásba ütköznek, hiszen friss,
minőségi termékeket szeretnének
fogyasztani, amelyek egyben
hosszú eltarthatósággal is rendelkeznek. Viszont a megoldást
jelentő „tartós tej” a teljes lakosság 35 százaléka szerint sok adalékanyagot tartalmaz.
A vásárlók kétharmada leginkább azt várja el a tejtermékektől,
hogy jó minőségű legyen, ezt
követi a frissesség (58%) és az,
hogy megérje az árát (50%). A
magyar eredet és a hosszú eltarthatóság szerepel még a fontosabb elvárások között (39, illetve
19%), de meglepő, hogy a bio
minősítés vagy a laktózmentesség
alig néhány vásárlót érdekel.
A tejtermékek beszerzése döntően tudatos tervezés eredménye.
Ötszáz vásárló megkérdezése
után kiderült, hogy például a joghurtbeszerzések 87 százaléka
előre eltervezett és mindössze a
maradék 13 százalék impulzusvásárlás. A joghurtok címkéjét nézik
át a legtöbben: 14 százalék mindig, az emberek 24 százaléka
pedig gyakran olvassa el az információt, 23 százalékuk pedig néha
ránéz, és mindössze három százaléknyi vásárló nem szentel semmilyen figyelmet a csomagolásra.
A fogyaszthatósági határidőn
(74%) túl az összetevők listája a
legfontosabb a vásárlóknak, ez
utóbbit a vizsgált élelmiszercsoportok közül a legtöbben a tej-

Tudta?

Az Axiál Kft. nem más, mint
kapocs a végfelhasználó és a gyár,
jelesül a német–amerikai FENDT
és a gazdák között. Mindez Gödöllőn hangzott el, amikor a partnerkapcsolatuk 15. évfordulóját
ünnepelték.
Az eseményen Peter-Josef
Paffen, az AGCO FENDT cégvezetésének alelnöke azt hangsúlyozta, a csökkenő eladások mellett
egy év alatt 8,3 százalékról 8,8
százalékra tudták növelni piaci
részesedésüket Európában. A válságot követő szűk esztendők után
az európai mezőgépgyártás idén
a fenntartható fejlődés fázisába
érkezett. Idén ők is ezerrel több
traktort gyártanak, mint tavaly.
2020-ra megcélozták a húszezer
erőgép legyártást. A traktorok
értékesítésben pedig számítanak
az Axiálra.

Y

A tej- és tejtermékfogyasztás
számos kedvező élettani hatása
ellenére az életmódbeli változások, valamint az alternatív termékek megjelenése miatt folyamatosan csökken. Ennek ellenére a
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az 1990-es évek közepén tapasztalt mélypontról lassan, de biztosan növekszik az egy
főre jutó tej- és tejtermékfogyasztás. 2014-ben 152,2 liter volt a vaj
nélküli fogyasztás, ami közel
ötödével több, mint két évtizede.
Közben azonban jelentős változások következtek be nemcsak a tejpiacon, hanem az emberek fejében is. Miközben sokan továbbra
is az egészséges étrend részének
tekintik, megnőtt azok tábora,
akik különböző divatos étrendi
irányzatok követőiként elutasítják
ezen termékek fogyasztását, vagy
tejfehérje-allergia, esetleg tejcukor (laktóz)-érzékenység miatt
kerülik azokat.
„Hazánkban a felnőttek harmadánál jelentkeznek gyomor-bélrendszeri tünetek tejtermék
fogyasztás után. A világban a
diagnosztizált laktóz-intoleránsok
száma 7–20 százalék körüli, a tejfehérje-allergiások aránya pedig
1,5–2 százalék” – mondja Antal
Emese dietetikus, szociológus, a
TÉT Platform szakmai vezetője.
Az egyesület a múlt évben reprezentatív kutatássorozatot indított, amelyekben egyes élelmiszercsoportokkal kapcsolatban is
felmérték az emberek véleményét, attitűdjeit. A válaszadók
véleménye alapján a tejtermékek
közül főként a sajt és a tej bizo-

termékeknél figyelik (73%), de
sokan (38%) nézik meg a tápértékadatokat is. Amikor pedig
arról kérdezték az embereket, az
információkból mi az, amit valóban hasznosítanak is a mindennapjaikban, az eltarthatóság
után a termék zsírtartalma volt a
második leglényegesebb információ.
A tej és tejtermékek erős hazai
fogyasztói bázissal rendelkeznek,
amelyek megtartása és fokozása
érdekében elengedhetetlen a termékek táplálkozás-élettani jelentőségének hangsúlyozása, valamint a tévhitek eloszlatása érdekében a csomagolási információk
− főként az összetevők − aktívabb
tanulmányozására történő figyelemfelhívás.

Gyümölcsöző együttműködés

%

A tej és a tejtermékek a kiegyensúlyozott
étrend fontos részét képezik, ám vajon mit
gondolnak róluk a vásárlók? A TÉT
Platform kutatási eredményeiből választ
kaphatunk arra is, mit figyelnek leginkább a csomagoláson.
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Közösen, együttműködve
– erős kamarával lehetünk
eredményesek
A nemzetgazdaságban sokáig csak gyenge
érdekérvényesítő képességgel rendelkezett
az agrárium, élelmiszeripar, de a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara révén az elmúlt
években előtérbe került az ágazat és annak
szereplői.
A kamara munkájával a szervezet
tagjainak háromnegyede elégedett,
71 százalékuk hatékonynak tartja –
erre méltán büszke Győrffy Balázs
elnök. Mindemellett hangsúlyozza: a
cél, hogy a NAK mindenkinek értékes pluszt, hasznos szolgáltatásokat
nyújtson, és a teljes élelmiszerlánc
érdekeit egységben képviselje a
jövőben is.

– Mi mentén végzi munkáját
az agrárgazdasági kamara?
– Tagjaink érdekeinek hatékony
képviselete vezérel bennünket,
továbbá kiemelt célunk a magas
szintű kiszolgálásuk, tevékenységük
segítése. Az agrár- és élelmiszergazdaság erősítéséért, a jólétében gyarapodó vidékért dolgozunk.
A NAK hiánypótlóként jött létre, és
bebizonyosodott: jelentős erőként
képviseli tagsága érdekeit, az őstermelőktől kezdve a családi gazdaságokon át a nagyobb mezőgazdasági
vagy élelmiszer-feldolgozó cégekig.
Fontos feladatunk a hazai agrár- és
élelmiszerszektor erősítése, a versenyképesség javítása. Emellett szerepet vállalunk az ágazatot érintő
stratégiai döntések előkészítésében,
a törvényhozás, illetve a kormányzat
első számú szakmai tárgyalópartnereként. Mindebben konstruktivitásra
és mindenki számára kedvező megoldásokra törekszünk. Ugyanakkor a

vállalkozási környezet javítása érdekében folyamatosan lobbizunk a
kedvező agrárpolitikai döntésekért,
a magyar agrárium számára igyekszünk jobb feltételeket teremteni.
Elkötelezettek vagyunk
abban, hogy tagjaink versenyképességének növelését gyakorlatorientált
szolgáltatásokkal segítsük, amelyeket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk.
Szervezetünk nyitottan
működik, ajtóink nyitva
állnak bárki előtt. Akinek
tudunk, annak érdemben
segítünk.

ami minden idők legmagasabb előlegösszege.
Ide kapcsolódik, hogy az élelmiszeripar minimális támogatásban
részesült az előző, 2007–2013 közötti
ciklusban, de a kamara közbenjárásával jelentősen megnőtt ez az
összeg. Hitem szerint jól működő
élelmiszeripar nélkül a termékpályák
sem működhetnek jól. Már a pályázatok kiírása előtt komoly szerepünk
van, hiszen részt veszünk az azt előkészítő munkacsoportokban, így is

A terveink szerint 2018 májusában
induló struktúrát ráadásul úgy tudjuk működtetni, hogy a gazdáknak
egy pluszforintjába sem kerül.

csomagot kínál. Biztosításközvetítési
szolgáltatásunk segítségével előnyös növény-, géptörés- és mezőgazdasági vagyonbiztosítás érhető
el. Villamosenergia-beszerzéssel
kapcsolatos tendert indítunk, amelynek eredményeként tagjaink olcsóbban, kedvezőbb feltételekkel juthatnak energiához. Ezt gázbeszerzési
tender követi. Mindezek mellett hírlevelekkel, piaci és árinformációkkal
is segítjük tagjainkat.
A szolgáltatásaink közül legelső
helyen hadd említsem a Szántóföldi
Napok rendezvényünket. Magyarországon ez hihetetlen újdonság volt,
ilyen volumenű rendezvényre még
nem volt példa. Sokat tanultunk az
amerikai és a német példákból, a kollégáimmal próbáltuk onnan átvenni
a bevált gyakorlatot. Minden nagyképűség nélkül állíthatom, hogy
valóban nagyon színvonalas program lett, amelyre jóval többen jöttek
el, mint amennyire a legoptimistább
elvárások szerint is számítottunk. Mi

10 ezer emberrel számoltunk, de
végül 15 ezer látogatónk volt. És itt
nem volt ugrálóvár, tehát ez a 15 ezer
fő valóban szakmai érdeklődő volt.
Ez ugye Mezőfalván volt, jövőre
Mezőhegyesen lesz, és ezentúl ez a
két helyszín fog évente váltakozni:
Mezőfalván mindig tavasszal-nyár
elején, Mezőhegyesen pedig a következő esztendőben, valamikor kora
ősszel. Az egyik nyilván a kalászosokat, a másik a kapásokat fogja majd
elsősorban bemutatni. Folyamatosan
dolgozzuk ki és indítjuk el új szolgáltatásainkat, továbbá megkezdtük
egy megújult tagdíjfizetési konstrukció bevezetését: a most formálódó
rendszer olyan megoldást hoz,
amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy valamely szolgáltatás igénybevételekor a kamarának befizetett
díj a tagdíjba beszámításra kerüljön.
A következő években szeretnénk a
gazdálkodók összes adminisztrációhoz, bürokráciához kötődő problémáját megoldani, biztosítani, hogy

csak a termeléssel, illetve az értékesítéssel kelljen foglalkozniuk.

– Milyen visszajelzéseket
kapnak a tagoktól a munkájukról?
– Egy nemrég készült felmérés
szerint tagjaink nagy többsége kedvezően nyilatkozott a kamara legtöbb tevékenységéről.

A megkérdezettek közel
háromnegyede
szakmailag felkészültnek
tartja a NAK-ot,
és úgy véli, naprakész információkat
nyújt, segítőkész, törődik a tagokkal,
hasznos tanácsokat ad. Mintegy kétharmaduk szerint pedig rugalmas,
hatékonyan működik a szervezet.
Örülünk ezeknek a jelzéseknek, mert
mutatják, hogy jó irányba haladunk,
ugyanakkor arra ösztönöznek ben-

nünket, hogy még több energiát
fektessünk a munkánkba, fejlődésünkbe.

– November 3-án kamarai
választások. A Magosz – 17
másik szakmai szervezet
támogatásával – újra Önt
indítja elnökjelöltként.
– Fontosnak tartom, hogy nemhogy megőriztük az eddigi partnerségeinket, hanem a 2012-es kamarai
választásokhoz képest öt további szervezet csatlakozott az összefogáshoz,
lefedve a teljes ágazatot. Úgy hiszem,
ez jól mutatja, hogy a kamara figyelemmel van a szakágazatok érdekeire.
Vallom: ahogy az egyes termelők, élelmiszeripari szereplők esetében, úgy az
ágazat egészében is csak együtt,
összefogva van komoly lehetőség az
érdekérvényesítésre. Az élelmiszerlánc
szereplői közösen, együttműködve
lehetnek eredményesek – mi ilyen,
erős kamarában gondolkodunk
továbbra is. 
n Nak

– Számos szolgáltatást vezettek be az
elmúlt évben. Terveznek újabbakat is?

– A NAK nagyon széles körű tevékenységet
végez, forintosítható
eredményekkel.
– Kiemelném, hogy a kamarai falugazdász-hálózat aktív közreműködésével 2014 óta közel 1000 milliárd
forint támogatáshoz jutottak a gazdálkodók. Egyébként a hetekben a
Magosz kezdeményezésére munkacsoportot hívtunk életre – az érintett
szervezetek részvételével –, hogy felszámoljuk azokat az adminisztratív
problémákat, amelyek késleltetik a
támogatások kifizetését. Ennek
eredményeképpen a tavalyi 194 milliárdhoz képest az idén ősszel 208
milliárd forint előleg kerül kifizetésre,

Egy évben gyakorlatilag
a tagdíjbevétel
tízszeresének megfelelő,
50 milliárd forintnyi kárt
tudunk megelőzni.
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képviselve a tagság érdekeit. Emellett a pályázatok elkészítéséhez, az
elnyert összeg szabályos felhasználásához is segítséget nyújtunk.
Az alapvető élelmiszerek áfájának
csökkentését már 2014-ben javasoltuk; a sertés tőkehús, majd több más
termék áfájának csökkentése megtörtént és a jövőben továbbiakkal
bővül a kör.
Az országos jégkármérséklő rendszer kiépítését nagyon fontosnak
tartjuk, ez minden gazdálkodónak
előnnyel jár majd.

– Kibővítettük internetes
piackeresőnket, több mint
55 ezer hektárra készítettünk tápanyag-gazdálkodási tervet, ismét elindítottuk a területmérési szolgáltatásunkat, de gazdálkodási
napló kitöltését segítő
programunkkal is támogatjuk tagjainkat, illetve meg
újult a NAK növényvédelmi
portál.
Újszerű, komplex szolgáltatásként
2016 decemberében Hajdúböszörményben nyitottuk meg az első NAK
Szolgáltató Központot, két hónap
múlva Sárváron a következőt. A
hetekben Kalocsán, Gödöllőn, Karcagon és Sárbogárdon, majd a jövő
évben több más településen nyílik
ilyen központ. Ezekben a falugazdász körzetközponttal egy fedél alatt
biztosítunk tájékoztatást, tanácsadást. Az idei év elején indítottuk el
telekommunikációs szolgáltatásunkat, a BirtOKOS-t, ami többféle tarifa-

Fizetett hirdetés. Készült a MAGOSZ megbízásából.
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Tájékoztató a 2017. november 3-ai
kamarai választásokról
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése 2017.
november 3-ra tűzte ki a megyei küldöttek választásának időpontját.

Július 15-ig
jelentkezhettek
a jelölő
szervezetek
A 2017. július 15-ei határidőig két
érdekképviseleti szervezet, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők
Országos Szövetsége (MOSZ), illetve
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ)
kezdeményezte nyilvántartásba
vételét az Országos Kamarai Választási Bizottságnál. A MAGOSZ a nyilvántartásba vételi kérelme mellett
benyújtotta 17 érdekképviseleti szervezet (Baromfi Termék Tanács, Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA, Gabonatermesztők Országos Szövetsége, HANGYA Szövetkezetek együttműködése, Kisgazda Polgári Egyesület,
Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, Magyar
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi
Szervezet, Magyar Állattenyésztők
Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség, Magyar Díszkertészek Szövetsége, Magyar Dohánytermelők
Országos Szövetsége, Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Országos Erdészeti Egyesület, Országos Magyar
Méhészeti Egyesület, Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács, Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács) támogató nyilatkozatát is.

Küldöttjelöltállítás
A MAGOSZ mind a 19 megyére, a
MOSZ pedig 9 megyére (Bor-

sod-Abaúj-Zemplén, Csongrád,
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar,
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye) adott le megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelölt listákat. A
listák elérhetők a NAKlap választási
különszámában, illetve a kamara
portálján.

Választási
tagjegyzék
A pártoló és tiszteletbeli tagok,
valamint a hatályos, de nem érvényesített őstermelői igazolvánnyal
rendelkezők kivételével valamennyi,
2017. június 30-án tagsági jogviszonnyal rendelkező kamarai tag
jogosult szavazni a 2017. november
3-ai választáson. A kereshető választási tagjegyzék a kamara portálján
(www.nak.hu) érhető el.

Szavazási
körzetek
Országosan 248 szavazási körzetközpont kijelölésére került sor– a
megközelíthetőséget és az adott
településeken élő, szavazásra jogosultak számát figyelembe véve –,
majd a kamara ezekhez a körzetekhez rendelte hozzá az egyes településeket. A választásra jogosult tagokat a lakóhelyük, illetve székhelyük
alapján sorolta be a kamara a megfelelő szavazási körzetbe.
A kamarai tagoknak lehetőségük
van arra, hogy ugyanazon megyén
belül, de más szavazókörben adhassák le szavazatukat. Az átjelentkezéshez szükséges formanyomtatvány
megtalálható a kamara portálján
(www.nak.hu), illetve kérhető bármelyik falugazdász irodában. A kitöltött nyomtatványt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara postacímére (1519
Budapest, Pf.: 285.) vagy a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre kell
az érintetteknek eljuttatniuk. A kére-

Amennyiben a kamarai választást érintő kérdése van, kérjük, hívja
telefonos ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon munkaidőben
a + 36 80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld számon, vagy
írjon nekünk a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre. A kamarai
választással kapcsolatban tájékozódhat a kamara portálján (www.
nak.hu), a „Kamarai választás 2017” menüpont alatt is.

lemnek legkésőbb 2017. október
29-én éjfélig kell a kamarához beérkeznie.
A szavazásra jogosultakat 2017.
október 20-ig írásban tájékoztatja a
kamara a szavazás helyéről, idejéről,
a szavazás rendjéről, a jelölő, valamint azt támogató szervezetek
nevéről, a megyei küldöttjelölti listákról.

Szavazás
A kamara tagja 2017. november
3-án 6.00 és 18.00 között a számára
kijelölt szavazási körzetközpontban
adhatja le szavazatát a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára.

seleti jogot igazoló dokumentum
másolati példánya (pl.: aláírási
címpéldány, cégkivonat) is szükséges.
A jogi személy képviseletében
eljáró – akár önálló, akár együttes
cégjegyzési joggal rendelkező – törvényes képviselőnek a szavazás helyszínén nyilatkoznia szükséges annak
hiteles igazolására, hogy több képviselő vagy együttes cégjegyzési joggal rendelkezők közül ő jogosult a
jogi személyt megillető szavazati jog
gyakorlására.
A választó a személyazonosságának igazolása után lepecsételt szavazólapot kap. A leadott szavazat akkor
érvényes, ha abból egyértelműen
meg lehet állapítani, hogy a tag
melyik listát támogatta.

Alakuló megyei
és országos
küldöttgyűlés

A szavazás előtt a Helyi Kamarai
Választási Bizottság tagjai ellenőrzik a szavazási jogosultságot,
ezért a szavazáshoz személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány/útlevél/
vezetői engedély) és lakcímkártya,
jogi személy képviseletében eljáró
személyeknek a törvényes képvi-

Az alakuló megyei küldöttgyűlések 2017. november 23–25. között
lesznek, amelyek alkalmával a
megyei küldöttek megválasztják az
országos küldötteket és a megyei
tisztségviselőket. Az alakuló megyei
küldöttgyűlésen a megyei tisztségek betöltésére a javaslatot a
megyei küldöttek választása során
nyertes listát állító jelölő szervezet
jogosult megtenni. Az országos
tisztségek betöltésére az országosan legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő szervezet
tehet javaslatot. Az alakuló országos
küldöttgyűlést 2017. december
20-án tartják.
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Együttműködik az agrárgazdasági kamara
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
között korábban kialakult szakmai munkakapcsolatot és sikeres kooperációt követően írásban kötöttek együttműködési megállapodást a szervezetek a 78. Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
és Vásár keretén belül.
A 2007–2013-as uniós fejlesztési
ciklus és az azt megelőző programozási időszakok során számos
kistérségi, majd megyei szintű
terület- és vidékfejlesztési hálózat
működött, amelyek biztosították,
hogy a kormányzati szándék eljusson a vidéki döntéshozók és a helyi
potenciális célcsoportok felé, illetve közvetítették az alulról jövő kezdeményezéseket a kormányzati
szféra számára. A hálózatok működését nagyban befolyásolta, hogy
létrehozásuk célja és feladatellátásuk gyakran az irányító szervezetek
egyeztetése nélkül történt. Ezért
feladataik meghatározásában párhuzamosságok merültek fel, ami
nehezítette a hatékony és eredményes munkát.
Ezt felismerve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a 2014–2020-as
ciklus vidékfejlesztési kihívásainak
orvoslásában nélkülözhetetlennek
tartja a vidékfejlesztésben részt
vevő, a vidéki lakosság megmaradását segítő hálózatok szoros
együttműködését, egymás kölcsönös támogatását. A Vidékfejlesztési Program (VP) megvalósításának
elindulásakor szoros együttműködést kezdeményeztünk a vidék felzárkóztatásában kulcsszerepet játszó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal, valamint az alulról jövő kezdeményezések felkarolásában nélkülözhetetlen funkciót betöltő
LEADER Helyi Akciócsoportokkal.
Ennek eredményeként számos
megyében stratégiai együttgondolkodás, kezdeményező, támogató hozzáállás valósult meg.

Az egyeztetések során felmerült
az igény, hogy a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózattal kiépült szakmai
kapcsolatot, a szoros és sikeres
kooperációt írásban is megerősítsük, amelyre együttműködési
megállapodás aláírásával 2017.
szeptember 22-én, a 78. Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár keretén belül, a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat titkársága szervezésében megrendezett „Közel a segítség – Hálózatban
együtt a vidékért” nemzetközi konferencián került sor.
A megállapodásban lefektettük,
hogy mindkét fél kiemelt feladatának tekinti a Vidékfejlesztési Program sikeres megvalósításának
támogatását, a tagság folyamatos

tájékoztatását, a szakmai segítségnyújtást. Emellett több vállalást is
megfogalmaztunk, amelyek közül
kiemelhető egymás kölcsönös tájékoztatása a vidékfejlesztéshez és
élelmiszergazdasághoz kapcsolódó
aktualitások, felmérések, illetve a
szakmai rendezvények terén. A
megállapodásban rögzítettük
továbbá, hogy az Európai Innovációs Partnerség (EIP) céljainak elérése
érdekében együttműködünk az EIP
hálózatának építésében, működtetésében és népszerűsítésében.
Weidel Walter, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat főtitkára a rendezvényen elmondta, a hálózat fő fel
adata eddig a VP pályázatainak
ismertetése és a tanácsadása volt,
amit megyei területi felelősi hálózatán keresztül látott el. Mivel már
969 milliárd forint értékben hirdettek meg pályázatokat, ami a 1300
milliárd forintos keret mintegy kétharmada, az MNVH fókusza a hálózatépítésre tevődött. Kifejtette: céljuk minél több embert megszólítani és bevonni a vidékfejlesztési
munkába, ezért fontos a hálózatnak a partnereikkel való szoros

együttműködés, a stratégiai
együttgondolkodás.
A LEADER-program legfontosabb tudnivalóiról többek között
dr. Mátéffy Mária, a Román LEADER
Szövetség alelnöke, valamint Daniel Vasiliu, a Román LEADER Szövetség főtitkára és dr. Finta István, a
LEADER Egyesületek Szövetségének elnöke informálta az egybegyűlteket. Az MNVH elnöke, Sáringer-Kenyeres Tamás beszédében
kiemelte, hogy nagyon fontosnak
tartja a román partnerrel az
együttműködést, hiszen ez a
LEADER Szövetség az egyik legnagyobb a régióban, és a közös
munka segíti a nemzeteink közötti
együttműködés erősítését és a jó
gyakorlatok kicserélését. A jeles
külföldi szervezetekkel, valamint az
Agrárgazdasági Kutató Intézettel
és a Magyar Urbanisztikai Társasággal az MNVH elnöke szintén
együttműködési megállapodást
kötött, erősítve ezzel a LEADER
gondolat terjesztését külföldön és
belföldön egyaránt.
n Weidel Walter (MNVH ÁT Főtitkár),
Artim Katalin (NAK)
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A fehérjetakarmány-program
nem egyenlő a szójaprogrammal
Nemzeti fehérjetakarmány-program indul,
hogy kiváltható legyen az importból származó, génmódosított szóját tartalmazó
takarmány. Az elképzelések egy-két
hónap múlva kerülhetnek a kormány elé.
A program elindulását Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter
jelentette be október 16-án. Ennek
része egy hároméves kutatás-fejlesztési terv, amelyre 8 milliárd
forint fordítható majd. Hozzátette,
több kutatás-fejlesztési feladatot
kell végrehajtani, amelyek révén
várhatóan 4–5 éven belül jelentős
eredmények várhatók. Vannak
azonban már most is olyan eredmények, amelyekre támaszkodni
lehet, ilyen például, hogy a
GMO-mentes szója vetésterülete
az elmúlt években mintegy 70 százalékkal nőtt, és meghaladta a 70
ezer hektárt. Ez az új uniós közös
agrárpolitikának (kap) is köszönhető, mivel az uniós pénzből ez a
terület is támogatható.
A miniszter szerint fontos az
alternatív takarmányok és takarmánynövények előállítása is. Például a kukorica és a napraforgó
feldolgozásakor keletkező melléktermékek eddiginél nagyobb
mennyiségű hasznosítása, valamint a pillangós növényeknek is
nagyobb szerepet kell kapniuk a
takarmányozásban.
– Ezzel tovább nőhet a mezőgazdaság versenyképessége, illetve jelentősen nőhet a vidéki munkahelyek száma – mondta Fazekas
Sándor, aki szerint az elképzelések
egy-két hónap múlva kerülhetnek
a kormány elé.
Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
kiemelte: az új közös agrárpolitika
kialakításakor a magyar agrártárca jelentős erőfeszítéseket tett
annak érdekében, hogy a terme-

léshez kötött támogatásokkal
segíthessék a fehérjenövények
termelését. Ennek köszönhető,
hogy az utóbbi időben nemcsak
Magyarországon, hanem Európa-szerte megugrott a szálas és
szemes fehérjetakarmány-növények termelése. Közölte, az idén
4200 termelő több mint 70 ezer
hektárra kért termeléshez kötött
támogatást szójatermesztéshez,
de a támogatás nemcsak a szója,
hanem a pillangós növények ter-

melésében is komoly ösztönző.
A nemzeti fehérjetakarmány-
program szerinte azért is fontos,
mert miközben a magyar állattenyésztőknek évente mintegy 840
ezer tonna szójabab-egyenértéknek megfelelő szójaszármazék
szükséges, tavaly Magyarország

csak 181 ezer tonna szójababot
állított elő, és ebből exportáltak
is. A fejlesztés szükségességét a
nyáron Brüsszelben aláír szójanyilatkozat is rögzíti. Magyarországon a fehérjenövények termeléséhez kötött támogatások révén
mintegy 8 milliárd forinthoz juthatnak a termelők éves szinten.
Gyuricza Csaba, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója hangsúlyozta: a program nem egyenlő a
szójaprogrammal. Ahhoz, hogy a
magyar szójaigényeket – a takarmányozáshoz szükséges fehérjemennyiséget – teljes mértékben
belföldről lehessen kielégíteni,
mintegy 240 ezer hektáron kellene szóját termelni. Reálisan azon-

ban Magyarországon nem lehet a
következő években 100 ezer hektárnál nagyobb szója-vetésterülettel számolni.
Mint mondta, a fehérjetakar
mány-program átfogó és komplex
módon kezeli a területet. Így nemcsak a szója, hanem az alternatív

fehérjenövények (borsó, lóbab,
lucerna) termesztésének ösztönzésével és a terület növelésének a
lehetőségével is foglalkozik, mint
ahogyan az innovatív új takarmány-előállítási technológiák meghonosításának elősegítésével is.
Elmondta, a belföldi előállítású
fehérjetakarmány alapanyaggal
mintegy 500–550 ezer tonna génmódosított szója importját kellene kiváltani. Ez a szakemberek
számításai alapján reális lehetőség, ha például a takarmány-előállításban a napraforgódarát és a
kukorica feldolgozása során keletkező száraz és nedves szeszmoslékot is felhasználják. Emellett a
rovarfehérje-előállítás is szóba
jöhet mint lehetőség.

A főigazgató szerint a fehérjetakarmány-program megvalósításának a nemzetgazdasági hozadéka
– a munkahelyteremtésen túl –
80–100 milliárd forint lehet,
ennyivel nőhet ugyanis a magyar
mezőgazdaság kibocsátása.
n MTI
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Újabb Élelmiszeripari Körkép sorozat indult
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén
ősszel is elindította öt állomásból álló,
Élelmiszeripari Körkép című rendezvénysorozatát a Tájékoztatási szolgáltatás
keretében.
Az alkoholosital-gyártás témájú
rendezvényen Sidlovits Diána, a
NAK szakértője a borpiaci helyzetről szólva elmondta: az idei termés
nagyjából megfelel az elmúlt
ötéves átlagnak, idén 2,8–2,9 millió
hektoliter seprős újbor várható. Az
ültetvényeken jó minőségű alapanyag termett, és a tőkék is jó
növényegészségügyi állapotban
vannak. Gál Péter eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár,
Rizmajer József, a Rizmajer sörfőzde tulajdonosa és Dúl Udó Endre, a
NAK szakértője egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitatta meg a
kisüzemi főzdéket érintő aktualitásokat. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT)
főtitkára felhívta a figyelmet arra,
hogy 2017 márciusában bizottsági
jelentés jelent meg arról, hogy az
alkoholtartalmú italokra a jövőben
ki kell-e terjeszteni az energiatartalomra vonatkozó tájékoztatási
kötelezettséget.
A malom- és sütőipari témájú
konferencián Septe József országos osztályvezető a sütőipar
problémáira hívta fel a figyelmet.
Kiderült: az ágazatból hiányzik
hatezer munkavállaló, a költségek
folyamatosan nőnek. Emellett a
magyar sütőipari cégek versenyhelyzetét a belföldi piacon rendkívüli mértékben rontják az albán
pékségek, ugyanis szerinte azok
nem tartják be a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait, így költségeik és az áraik is alacsonyabbak,
mint a magyar vállalkozásoké. Az
alacsony nyereség miatt nem jut
pénz a fejlesztésre, pedig többek
között az automatizálás létkérdés
lenne a pékségekben. Nagy szükség van az ágazatot támogató
programra, például az általános
forgalmi adó csökkentésére a

kenyérnél és más sütőipari termékeknél. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) elnökhelyettese a
gabona- és lisztpiaci helyzetet
ismertette. Laszlovszky Gábor, a
Földművelésügyi Minisztérium
(FM) főosztályvezetője pedig a
húszpontos élelmiszerbiztonsági

méktanács ügyvezető igazgatója
elmondta: körülbelül egy éve
véget ért a tejpiaci válság, amelynek következményeként nagyon
sok tejtermelő visszafogta termelését. A tejfelvásárlásban júliusban 0,6 százalékos éves visszaesés
volt megfigyelhető, de a korábbi
hónapokban ez 2–3 százalék volt,
ebből pedig az európai tejtermelés, illetve felvásárlás élénkülése
látható. A tejszín- és a vajárak
azonban rekordszintre emelkedtek, ugyanis a nemrég még 100
ezer tonnás európai vajkészlet

denciákat és lehetőségeket, Keleti
Marcell, a NAK igazgatója pedig
az Élelmiszeripari Igazgatóság
által szervezett képzések tapasztalatairól beszélt.
Éder Tamás, a NAK élelmiszeriparért felelős alelnöke mindhárom rendezvényen elmondta,
hogy az agrárgazdaság vállalkozásainak döntő többsége pályázhatott, illetve pályázhat valamilyen
fejlesztési támogatásra, amihez a
kamara tevékenysége is hozzájárult. A források elérhetővé tétele
mellett az elmúlt négy év munká-

akcióterv lényegét mutatta be. A
Hajdúsági Sütödék ügyvezetője,
Szakács Tamás az egészséges táplálkozást elősegítő okos kenyér
kifejlesztését eredményező többéves innovációs munkát mutatta
be, Ács Katalin, a szegedi Gabonakutató munkatársa pedig az ágazatban előforduló élelmiszer-biztonsági kockázatokról beszélt. A
NAK szakértője, Szűcs Viktória a
gluténmentes piac lehetőségeit
vázolta fel a hallgatóságnak.
A tejfeldolgozás témájú rendezvényen Harcz Zoltán, a Tej Ter-

lenullázódott, a termelés pedig az
első félévi adatok szerint 5,2 százalékkal csökkent.
Zászlós Tibor, a GMO-mentes
Magyarországért Egyesület elnöke, a NAK alelnöke a konferencián
elmondta: ha hazai termelésű
GMO-mentes szójával váltják ki a
takarmányozásban az importszóját, az literenként mindössze 0,5–1
forinttal drágítja a tej termelői
árát. A rendezvényen Kocsis
Róbert, a Magyar Tejgazdasági
Kísérleti Intézet ügyvezetője
ismertette a tejipari kutatási ten-

jának eredménye a kamara által is
kezdeményezett áfacsökkentési
folyamat – tette hozzá. Bizonyos
termékek már az 5 százalékos áfa
körébe tartoznak, ugyanakkor az
előállítók igénylik, hogy további
termékeket is vonjanak be a kedvezményes áfacsoportba. Ezért
fontos, hogy a nemzetgazdasági
tárcával közösen munkacsoportot
hoznak létre annak kidolgozására,
hogy a jövőben miként lehetne
szélesíteni az 5 százalékos áfakörbe tartozó termékek csoportját.
n NAK

18

2017. október | NAKlap

Október 30-án zárul a 2017-es kárenyhítési év
A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről előreláthatóan az előző
évekhez hasonlóan 2018. március
végéig dönt a területileg illetékes
megyei Kormányhivatal, és határozatban értesíti a gazdálkodót az
elemi kárral érintett kultúráiról. Az
illetékes szakemberek várakozásai
szerint az idei jogos kárenyhítési
juttatások száma meghaladja az
előző évek 3300-as átlagát, azonban a Kárenyhítési Alapban rendelkezésre álló 27 milliárd forint
várhatóan elegendő lesz a kifizetésekre.
A 2011. évi CLXVIII. törvény
teremti meg az érintett gazdálkodók számára, hogy termésveszteségeikre a kárenyhítési alapból
támogatást igényeljenek. Kérelmüket 2017. november 1. és 30.
között, kizárólag a Magyar Államkincstár MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén lehet
benyújtani.
A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra akkor jogosult, ha

– a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás igénylésekor is a használatában volt,
– a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a területileg
illetékes kormányhivatalhoz bejelentette,
– az érintett növénykultúrában
30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a
káresemény következtében a
károsodott növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó
hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről a kormányhivatal határozatot állított ki,
– a kárenyhítési hozzájárulást
szeptember 15-ig határidőben és
maradéktalanul megfizette a
Kincstár által megadott számlaszámra.
Lényeges változás 2017-től,
hogy a benyújtó felületen csak a
kormányhivatalok által igazolt

mezőgazdasági kárbejelentéssel
rendelkező kultúrák kerülnek
majd megjelenítésre. Ezzel összefüggésben az ügyfél kifizetésének
szempontjából figyelembe vehető üzemi szintjének megállapítá-

sához is csak ezeket a kultúrákat
összesítik.
A kárenyhítő juttatás összege
legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet.
Azon igénylők, akik az Egységes
Kérelemben releváns, teljes üzemi
szintű referenciahozam-értéknek

legalább a felére kiterjedően nem
kötöttek az adott növénykultúrára
jellemző kár ellen biztosítást, úgy
a számított kárenyhítő juttatásnak
csak az 50%-ára lesznek jogosultak.
A 2017-re érvényes biztosításról
szóló igazolást az igénylő felületen kell becsatolni.
A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben a növénykultúrák tárgyévi
és referencia hozamértéke a hivatalos referenciaárak és referenciahozamok felhasználásával állapítható meg, amelyek értékét a
kárenyhítési felület megnyitásával
egy időben jelenteti meg a Földművelésügyi Minisztérium. Ha
egy növénykultúrára vonatkozóan
a termelőnek nem áll rendelkezésre a referenciaidőszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor
az AKI által meghatározott
hozamadatok használhatóak fel.
n Bokros Katalin
stratégiai tanácsadó,
Mátyus Kornél szakértő

Fontos figyelni a trágyázásra vonatkozó határidőkre
Október 31-től kezdetét veszi az
év azon időszaka, amikor tilos a
trágyakijuttatás a nitrátérzékeny
területekre. A tilalom február
15-ig tart, amely alól kivétel csak
az őszi kalászosok február 1-jétől
megengedett fejtrágyázása.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara arra kéri a gazdákat, hogy
minden esetben tartsák szem
előtt a szigorú trágyafelhasználást
szabályzó előírásokat, mert azok

megszegése súlyos szankciót vonhat maga után. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet határozza meg, hogy szerves
trágyával a mezőgazdasági területre évente 170 kg/ha nitrogén
hatóanyag-mennyiséget juttatha-

tunk ki. Ebbe beletartozik a legeltetett állatok által elhullajtott trágya, a szennyvizekkel, szennyvíz
iszapokkal, valamint szennyvíz
iszapkomposzttal kijuttatott
mennyiség is. Amennyiben ősszel
nem kerül sor újabb kultúra vetésére, a könnyen oldódó nitrogént
tartalmazó trágyát a betakarítás
után tilos kijuttatni. Továbbá fontos, hogy a tilalmi határidőn túl is
tilos a trágyázás a fagyott, vízzel

telített, hótakaróval borított talajokon, és ezekben az esetekben
nem engedélyezett az ideiglenes
trágyakazal létesítése, fenntartása
sem. Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott
trágya éves szinten nem haladja
meg a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag-mennyiséget, úgy a téli
legeltetés megengedett.
n Sztahura Erzsébet
szakértő
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Kiemelten fontos figyelni
a közbeszerzési kötelezettségre
A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásához minden esetben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján is lehet tájékozódni. A közbeszerzési kötelezettség
megállapítása és betartása a jogszabály alapján a támogatást
igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A részben vagy egészben
európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő,
építési beruházás esetén az
ötszázmillió forintot elérő értékű
közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A felelős szaktanácsadó vagy igénybe vett más
szakértő segítséget nyújt a közbeszerzési kötelezettséget meghatározó becsült érték meghatározásában, valamint a részekre
bontás tilalmának közbeszerzési
jogi értelmezésében. A felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzéke a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján elérhető.
Fontos hangsúlyozni, hogy
még azon szervezetek – ide
értve például az őstermelőket is
– támogatott beszerzése is közbeszerzés keretében valósítható
meg, amelyek egyébként nem
tartoznának a törvény hatálya
alá, azonban beszerzésüket
EMVA-forrásból legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatjuk. Ezen szabály alól kivételt jelent, ha a
beszerzés képzési vagy kutatás-fejlesztési és innovációs célú
támogatásból valósul meg.
A 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 97. § (5) bekezdése alapján a kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzéseket a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága közbeszerzési utóellenőrzésnek (jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki) veti alá.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
Irányító Hatóság a közbeszerzési
utóellenőrzés alá vont beszerzések esetén a kedvezményezettek számára a Támogatói Okiratok mellékleteként előzetes közbeszerzési szakértői állásfoglalásokat bocsát ki, melyek azonban
nem kötelező erejűek a Kedvez-

ményezettekre nézve, azok csupán a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának szabályszerűségét segítik!
A támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás lefolytatását
saját felelősségére, hatályos
támogatói okirat nélkül is megkezdheti, azonban az Irányító
Hatóság általi közbeszerzési
utóellenőrzés lefolytatására és
támogató tartalmú utóellenőrzési jelentés kiadására csak a
támogatói döntés megszületését követően kerül sor.
A támogatást igénylő, illetve a
kedvezményezett kötelessége,
hogy az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről,
eredménytelenségéről, az ajánlattevő(k) kizárásáról, a szerző-

dés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról,
ajánlatának egyéb okból történt
érvénytelenné nyilvánításáról,
valamint ezek részletes indokáról hozott döntéséről a döntés
meghozatalát követő munkanapon, de legkésőbb az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján
értesítse az Irányító Hatóságot.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldését
követő két munkanapon belül
meg kell küldeni a közbeszerzési
eljárás során keletkezett összes
dokumentumot és a Kbt. 27. §
(1)–(2) bekezdése szerinti közbeszerzési szabályzatot az Irányító
Hatóság részére.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus feltöltésére a
www.palyazat.gov.hu weboldal
e-ügyintézés menüpontjának
Közbeszerzések almenüjén
keresztül vagy az Elektronikus
Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén van
lehetőség (https://eptk.fair.gov.
hu).
Az Irányító Hatóság az ellenőrzés eredményétől függően vagy
támogató tartalmú utóellenőrzési, vagy utólagos ellenőrzésről
készült jelentést állít ki, vagy
szabálytalansági eljárást folytat
le és a megítélése szerint szabálytalanság megállapítására
okot adó közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárást
kezdeményez.
A kedvezményezett részére
támogatás – a támogatásielőleg-kifizetés kivételével – csak a
támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről
készült jelentés megléte esetén
folyósítható!
n NAK
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Termőföldszerződések a számok tükrében
A földforgalmi jogszabályok
alapján 2014. május 1-jével vesz
részt a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) a föld tulajdonjogának megszerzésével összefüggő
hatósági eljárásban. Azaz immáron több mint három éve a NAK
látja el a helyi földbizottság feladatait. Megyei elnökségeink
települési agrárgazdasági bizottságainak (TAB) ajánlása alapján ez
idő alatt megközelítőleg 175 ezer
ügyben hozták meg kamarai
állásfoglalásaikat az érintett termőföld-átruházási szerződésekről.
A döntések aránya 95 százalékban támogató, míg 5 százalékban
elutasító volt. Ebből levonható az
a következtetés, hogy elutasításra
kifejezetten indokolt esetben
kerül sor. A termőföldek fekvését
tekintve 86 százalék külterületi, 12
százalék zártkerti, 2 százalék

pedig belterületi ingatlanként
szerepelt a NAK-hoz szakmai
állásfoglalás kialakítása céljából
érkezett szerződésekben. A szerződések művelési ágak szempontjából hangsúlyos, mintegy 74
százalék szántóként nyilvántartott
földrészletet tartalmaznak, ezt

követi az erdő, ami 18 százalékban fordul elő. Fontos megemlíteni ezen túl a rét művelési ágat,
amely 3 százalékot mutat, valamint a szőlőt, ami 2 százaléka a
szerződések tárgyának, továbbá
szintén 2 százalékon áll a gyümölcsösök előfordulása. A fennmara-

dó 1 százalék megoszlik a tanya,
kert, fásított terület és nádas
között.
12 500 TAB vezetőségi tagunk
(2470 TAB-ot, 40 JAB-ot jelent) a
megyei elnökségeknek megkön�nyítve munkáját heti rendszerességgel küldi meg ajánlását az általában hetente vagy kéthetente
(megyénként eltérő lehet) megtartott elnökségi ülésekre. Az ajánlásokat hozó TAB-vezetőségek és az
állásfoglalást kialakító megyei
elnökségek a földügyi hálózattal
egyetemben sikerrel tartják a jogszabályban megállapított 15
napos, rendkívül szűkös határidőt.
Itt kell megjegyezni, hogy a kollegialitás véleményünk szerint
töretlenül jó a földhivatalokkal és a
polgármesteri hivatalokkal.
n dr. Hrivnák Mihály Balázs
földügyi csoportvezető

Lisztadományt adtak át a vajdasági Hajdújáráson
a Magyarok Kenyere program keretében
Október 11-én a vajdasági Hajdújáráson a Poverello – Ferences
Közhasznú Alapítvány Lurkó
Házának adott át lisztadományt
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Áder
János köztársasági elnök felesége,
Herczegh Anita asszony a Magyarok Kenyere program keretében.
A Pécsről 2011-ben indult Magyarok Kenyere program fennállásának
hetedik évében minden eddigi
rekordot megdöntött: több mint
3900 magyarországi és határon túli
magyar gazda mintegy 600 tonna
búzát gyűjtött, míg tavaly 3000 adományozó közreműködésével 515
tonna búzaadomány gyűlt össze. A
határon túli területek az elmúlt évek
mindegyikében aktivitásukról tettek
tanúbizonyságot, azonban a tavalyi
100 tonnát jelentősen túlszárnyalva
idén 150 tonnával járultak hozzá a
jótékonysági kezdeményezés sikeréhez. Az adományozott búza megőr-

lése után idén 360 tonna liszt állt
rendelkezésre karitatív célokra.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara a 2013-as megalakulása óta
segíti a Magyarok Kenyere programot, ezen keresztül a rászorulók
támogatását, tavaly pedig már
főszervezőként támogatta a kezdeményezés megvalósítását. A kezdeményezés támogatottsága és elfo-

gadottsága évről évre növekszik,
ennek köszönhetően minden
évben egyre több magyar gazda
fog össze a jótékonysági célok
érdekében. Idén is a kenyérnek
szánt lisztből minden magyarországi megyében osztottak a rászorulóknak, és a kiemelt kedvezményezetteknek a határon túlra további
adomány is jutott. A korábbi évek-

hez hasonlóan liszt és száraztészta
formájában összesen 60 tonna adomány érkezik Erdélybe, a Böjte
Csaba által 1993-ban alapított Dévai
Szent Ferenc alapítvány 82 intézményébe, ahol nagyjából 2200 gyereket nevelnek és gondoznak. További 20 tonna jut a kárpátaljai Irgalmas
Samaritánus Református Gyermek
otthon, 10–10 tonna az Oltalom
Karitatív Egyesület és az Ökumenikus Segélyszervezet, valamint 5–5
tonna a Bakó Pál által vezetett Szent
Erzsébet Egyesület és a vajdasági
Poverello – Ferences Közhasznú
Alapítvány Lurkó Házának.
„Külön öröm számunkra, hogy
az adományok mennyiségén túl
az adományozók száma is jelentősen növekedett idén, hiszen
Magyarországon 2300, míg a
határon túl már 1600 fő vett részt
a programban” – mondta Győrffy
Balázs, a köztestület elnöke.
n NAK
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A növényvédőszer-tilalom
elrendelésének háttere
Erős magyar lobbi volt az a növényvédőszer-tilalom bevezetése ellen, amelyben a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is szerepet vállalt. A kezdeményezés végül sikertelenül végződött.
Nagy felháborodást keltett a
gazdák körében, hogy 2018. január 1-jétől nem használhatnak
növényvédő szert az EFA-ként
elszámolni kívánt másodvetéseken, nitrogénmegkötő kultúrával
beültetett, parlagon hagyott területeken, valamint az erdőszél
menti hektársávokon. A gazdálkodói és érdekszervezetek az új korlátozás eltörlését kérik, mivel az
várhatóan az egész unióban
jelentősen visszaveti majd a legnépszerűbb EFA-elemek mértékét, valamint az intézkedés a
fehérjenövény-termesztést ösztönző programokra is negatív
hatást gyakorol.

Erős együttműködésben
Fontosnak tartjuk a módosítás
hátterének tisztázását, valamint
annak életbe lépéséig tett aktív
hazai lobbitevékenység bemutatását. A Közös Agrárpolitikát (KAP)
szabályozó rendeletek 2014. évi
elfogadásakor az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra,
hogy az ökológiai jelentőségű
területeket egy év után felülvizsgálja és az eredmények fényében
mérlegeli, hogy 2018-tól kezdődően indokolt-e 5 százalékról 7
százalékra emelni a kötelezően
kijelölendő EFA-terület arányát. A
vizsgálat továbbá kiterjedt a gazdák adminisztratív terheire, az
egyenlő versenyfeltételekre és a
termelési potenciálra gyakorolt
hatásokra is. A felülvizsgálat eredményeként a bizottság két célki-

tűzést fogalmazott meg: a zöldítés egyszerűbb végrehajtását és
az intézkedés környezeti hasznának növelését. Ezek fényében
tette le az asztalra 2016 őszén a
zöldítést szabályozó rendeletek
módosítására vonatkozó javaslatait.
A csomagban több érdemi egyszerűsítés is megtalálható volt,
amelyek a tagállamok többségének támogatását élvezték. Ilyen
könnyítésként került bevezetésre
egyes EFA-elemek méretkorlátainak rugalmasabb kezelése, vagy a
nitrogénmegkötő növények
támasztónövényekkel együtt történő vetésének lehetősége. Ám a
javaslatok között – a zöldítés kör-

nyezeti hasznának növelése érdekében – helyet kapott a termelés
alatt álló EFA-területeken a
növényvédőszer-használati tilalom bevezetése is.
A módosításokat szakértői és
vezetői szinten is megtárgyalták
az Európai Unió Tanácsában a tagállamok, ahol aktív magyar részvétellel több tagállam is követelte
a bizottságtól a tervezett korlátozás újragondolását, amely módosítást azonban 2017. február 15-én
mégis elfogadták.
A döntéshozatali mechanizmusban ezt követő kifogásolási
eljárásban elsőként Magyarország, majd több tagállam is élt a
lehetőséggel, hogy ismételten
jelezze egyet nem értését a tervezett korlátozással kapcsolatban, azonban a javaslatot ellenző országok kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a módosítás
elutasítását szavazásra bocsássák.

A tanácsban folyó vitával párhuzamosan az FM a brüsszeli magyar
képviselet segítségével, a NAK
pedig a COPA-COGECA nemzetközi érdekszervezeten keresztül erős
lobbitevékenységet folytatott
annak érdekében, hogy a tanács
mellett a módosítás életbe lépéséhez szükséges másik döntéshozó
szerv, az Európai Parlament (EP) is
kifogást emeljen. A NAK mindeközben több más nemzetközi együttműködési fórum keretében (pl. V4
országok kamaráinak fóruma)
kiadott nyilatkozatában is felszólalt
a növényvédőszer-használati tilalom bevezetése ellen. A lobbi eredményesnek mutatkozott, hiszen az
EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága végül kifogást
támogató véleményt szavazott
meg, azonban az EP plenáris ülésén már a környezetvédelmi lobbi
győzött, így a kifogást nem sikerült
elfogadtatni.

Van másik út
A markáns magyar lobbitevékenység ellenére végül 2018.
január 1-jétől életbe lép a növényvédőszer-használati tilalom, amelyet az uniós jog értelmében kötelesek vagyunk hazai jogszabályainkba is átültetni.
Az érintett gazdálkodóknak, akik
vállalják a növényvédőszer-mentes
termesztést, továbbra is lehetőségük van az adott területeket EFAként elismertetni. Azok számára
pedig, akik úgy ítélik meg, hogy
területük nem alkalmas a nitrogénmegkötő növények ilyen megkötéssel történő termesztésére, javasoljuk az EFA-kötelezettség más
kultúrával vagy EFA-területtípussal
történő teljesítését (pl. őszi kalászosok után vetett zöldtrágyával,
parlagon hagyott területtel vagy
tájképi elemekkel). 
n NAK
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Francia–magyar összefogás
a zöldség-gyümölcs ágazat erősítéséért

ós programot dolgozott ki. A pályázatot idén áprilisban, az Interfel
vezetésével nyújtották be a résztvevők. A családok zöldség-gyümölcs
fogyasztását célzó, 2018–2020
közötti időszakra javasolt hároméves programot az Európai Bizottság kiválasztotta támogatásra.
A pályázat összköltségvetése 5,1
millió euró, ebből a magyar programok megvalósítását célzó rész 1,5
millió euró. A pályázat magas szakmai színvonalát jól mutatja, hogy az
uniós tagországok szakmai szervezetei részéről jelentős túligénylés
érkezett a forrásokra, a francia–

magyar kooperáció így is bekerült a
kiválasztottak közé.
Az összetett program finanszírozását az EU 80 százalékban vállalja,
ez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara esetében 1,2 millió euró (kb. 380
millió forint) támogatást jelent. A
tervezett információs és promóciós
kampány hozzájárulhat a zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének erősítéséhez, valamint
a családok friss zöldség-gyümölcs

fogyasztásának, illetve a gyerekek
zöldség-gyümölcsökkel kapcsolatos ismereteinek növeléséhez. A
célokat alapvetően sajtókommunikációs kampányokon, a modern
médiaeszközök segítségével, hirdetéseken, valamint eseményeken
keresztül tervezzük elérni. Jelenleg
a támogatási szerződés előkészítésén dolgozunk, amelynek aláírásával válik hivatalossá a támogatás
elnyerése.
n NAK

Tovább bővülő külkapcsolatok
Szeptemberben és október elején is számos delegáció látogatott
kamaránkhoz. Szeptember 19-én
a kínai főváros, Peking mezőgazdasági hivatalának vezetése tett
látogatást a NAK-nál. A látogatás
során a vendégek megismerték a
NAK működését, valamint elő
adást hallgattak meg a magyar
vetőmag-nemesítés helyzetéről,
különösen a kukoricafajtákkal
kapcsolatban. Ebben a Gabonakutató Intézet mint kamarai tag nyújtott segítséget. Szóba került a
magyar vetőmag esetleges kínai
exportja is.
Szintén szeptember 19-én a
magyar és a szlovák agrárkama-

rák képviselői egyeztettek egy
közös mezőgazdasági pályázatról
a NAK székhelyén. A projektmegbeszélést során az Interreg pályázaton való közös együttműködéssel kapcsolatos feladatok

A Cellspan szendvicspanel
mindenre megoldás
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A drága külföldi termékek minőségi alternatívájaként kínál hazai jó minőségű acélszerkezeteket és szendvicspaneleket a Cellspan
Épületelem Gyártó és Forgalmazó Kft. Erőfeszítéseiket a piac is értékelte: 2016-ban bekerültek a kiváló fogyasztói márkákat tömörítő
„klubba”, elnyerték a Superbrands díjat.

Sikeresen szerepelt a Nemzeti Agrárgaz
dasági Kamara – francia partnerszervezetekkel közösen – egy uniós agrártermék-népszerűsítési pályázaton. A NAK várhatóan 1,2
millió euró (kb. 380 millió forint) támogatást
kap a zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének erősítését, a családok zöldségés gyümölcsfogyasztásának növelését célzó
hároméves kampányához.
Az Európai Bizottság az unió
agrártermékeinek népszerűsítését
2017-ben megemelt összeggel
támogatja, összesen 133 millió
eurót különített el a tagországok
szakmai szervezetei által javasolt
promóciós programokra. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara francia
partnerekkel – az Interfel francia
zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezettel, a Francia Szamócater
mesztők Egyesületével, illetve a
Francia Paradicsom- és Uborkatermesztők Egyesületével – közösen
frisszöldség és -gyümölcsfogyasztás ösztönzésére irányuló promóci-

Csarnokot
reális
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egyeztetésére került sor. A tervek
szerint a két kamara közösen
indul a mezőgazdaságot is érintő
pályázaton. A szlovák agrárkamara képviseletében Jan Barsvary és
Jozef Krabac urak vettek részt,

míg a NAK képviseletében Kocsy
Béla, Reszkető Timea és Laczkó
András volt jelen.
Otóber 2-án bemutatkozó látogatást tett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál Arian Spasse, Albánia Magyarországra akkreditált
nagykövete, akit a NAK képviseletében Kocsy Béla külkapcsolati
igazgató fogadott. A megbeszélés
során szóba került a két ország
közötti jövőbeni agrárszakmai
együttműködés lehetősége, ennek
apropóján a nagykövet a NAK
figyelmébe ajánlotta az albániai
agrár- és élelmiszeripari kiállításokon való részvételi lehetőségeket.
n NAK

A drága külföldi szendvicspanel
helyett minőségi, hazai alternatívát
kínálni – ezzel a nem titkolt céllal alapította meg Bánházi Barnabás 2004ben a Cellspan Épületelem Gyártó és
Forgalmazó Kft.-t. A társaság létrejötte nem minden előzmény nélküli.
Bánházi Barnabás több mint tíz évet
töltött el a szakmában egy jó nevű,
nemzetközileg is ismert, külföldi tulajdonú és székhelyű cég alkalmazásában. Az itt szerzett tapasztalatok
adták azt a magabiztosságot, szakmai muníciót, amellyel bátran belevágott az önálló vállalkozásba.
Az induláskor főként alvállalkozókkal dolgozó cég mára közel 20
saját, állandó alkalmazottal rendelkezik és néhány megbízható,
kipróbált alvállalkozóval együttműködve igyekszik kielégíteni a megnövekedett vevőigényeket. Ma már
jóval összetettebb a célkitűzésük,
közölte Bánházi Barnabás. A könynyűszerkezetes épületek generálkivitelezésével szeretnék segíteni
a beruházókat céljaik elérésében,
azzal, hogy megbízható partnerként gyorsan – akár 8 hét alatt – és
költséghatékonyan, reális áron építik fel a növekedéshez szükséges
létesítményüket, legyen az raktár,
csarnok, műhely, hűtőház, avagy
sportcélú létesítmény.
A Cellspan Kft. fő tevékenységi
köre a generálkivitelezés, de acélszerkezetek, trapézlemezek gyártásában,
szendvicspanel forgalmazásában,
szállításában is állnak rendelkezésre.
A társaság szolgáltatása magában
foglalja a projektek megtervezését,
az elemek legyártását és a szerelést is.
Mindig az igényeknek megfelelően a
legkorszerűbb és leggazdaságosabb
megoldást kínálják vevőiknek.

Az acélszerkezetes csarnokok ma
már a termelés elengedhetetlen részei bizonyos iparágakban. Ám az
acéllal való munka (például hegesztés, vágás) valódi szakértelmet kíván!
Az ügyvezető igazgató jelezte, a csapatuk évtizedes tapasztalata a garancia munkáik minőségére.
A szendvicspanelek alkalmazása
gyors, olcsó, környezetbarát és rezsikímélő megoldás, ezért terjedhetett
el olyan gyorsan a csarnok- és raktárépítés területén. Cégük kínálatában a külföldi és a belföldi gyártók
termékei mellett a saját gyártású
szendvicspanelek is megtalálhatóak.
A kiváló jellemzőknek köszönhetően mind szélesebb körben terjed el
a szendvicspanelből készült épületek alkalmazása. A legfontosabb
tulajdonságok: kiváló hőszigetelési
képesség, csekély önsúly, pontosan
illeszkedő fugakialakítás, azonnali szerelhetőség, higiénikus felület,
gyors és biztonságos szerelhetőség,
hosszú élettartam. A Cellspan polisztirolhab-töltésű szendvicspaneljei
ÉMI minősítéssel rendelkeznek. A cég
ingyenes burkolattervezéssel áll vevői rendelkezésére.
A könnyűszerkezetes csarnoképítés legsokoldalúbban felhasználható
eleme a trapézlemez, ami egy rendkívül ellenálló, bevonattal ellátott
horganyzott acéllemez. Felhasználási lehetőségei változatosak, megtalálhatjuk egyszerű kerítésként, de
közbenső födémekben végleges teherhordó födémlemezként vagy monolit vasbeton födém bennmaradó
zsaluzataként is. A Cellspan Kft. ennek gyártásában is nagy tapasztalatokra tett szert az elmúlt évtizedben.
Az épület megépítéséhez nem
elég az acélszerkezet és a szendvics-

A Cellspan Kft. mindenre tud megoldást. Legyen szó könnyűszerkezetes csarnokról,…
panel/trapézlemez, az összeszereléshez szükség van kiegészítőkre is.
Ezek gyártásában úgyszintén otthon
vannak, legyen szó a speciális csavaroktól az élhajlított elemeken át a
hatméteres hosszú szegőkig.
A vállalkozás számos könnyűszerkezetes beruházás kivitelezőjeként óriási tapasztalatra tett szert,
a legegyszerűbb nyitott tárolóktól
egészen a hűtőházak építéséig. A
Cellspan Kft. referenciái között raktárak, műhelyek, hűtőházak, ipari épületek (terményszárító, gyártócsarnok,
szerviz, áruház, autómosó) kivitelezése egyaránt megtalálhatóak.
Magyarországon 2004-ben indult
a nemzetközi Superbrands program,
amely mára nemcsak a marketing és
kommunikációs szakma igazodási
pontjává vált, hanem a széles nagyközönség számára is ismert védjegy.

A Cellspan Kft. erőfeszítéseit, piaci
megbízhatóságát jól mutatja, hogy
2016-ban bekerültek a kiváló fogyasztói márkákat tömörítő„klubba”,
elnyerték a Superbrands díjat!
Ha olyan megbízható generálkivitelezőre van szüksége, amelyikkel
csarnoka költséghatékonyan, időveszteség nélkül, gyorsan, viták és
feszültségek nélkül készül el, akkor
az ön számára a Cellspan Kft. a valós
megoldás.
(X)

… netán fedett tárolóról…

… vagy akár zöldség-gyümölcs tárolóról, hűtőcsarnokról.
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terméke
Szupererős kompozit
7 réteg 2 részre osztva, melyek közé a szerelés
után légréteg van fújva
Gyorsabb és olcsóbb felhúzás, szebb kiviteletés
48 hónap garancia / 8 éves élettartam
Termikus hatás, 92% fényáteresztés
Új, speciális, hosszú hatású cseppmentes réteg
Új - és felújított sátrakra egyaránt fökéletes
megoldás

7

Gű

A görög Plastika Kritis új szabadalmaztatott

TE

Korszakváltó megoldás a felfújt fóliák terén

RÉ

EVO2

negyedik generációs
GÖRÖG
AGROFÓLIÁK
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ULTRA ERŐS
7 rétegű
1,8 x erősebb, mint a többi 3-rétegű minőségi fólia
36 hónap garancia
7 év élettartam
91% fényáteresztés
20% diffúzitás
cseppmentes réteg

Bevezető áron
2
már 150Ft / m – től

Ultra erős nem termikus fólia réteg
Légréteg
Termikus, cseppmentes,
ködmegelőző fólia réteg

Hivatalos forgalmazó:
SCHETELIG Hungária Kft.
Tel: +36 70 316 1026
Email: info@schetelig.hu
www.schetelig.hu

A hatékony
fagymentesítés alapja
A Prímaenergiával
egyszerűbbé
válnak a hétköznapok.

