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Csökkenő termésterületen
közepes termésátlagok
Hajdú-Bihar megyében a kalászosok
vetésterülete évről évre csökkenő tendenciát mutat, amely egyrészt az alacsony felvásárlási árak, másrészt a vetésforgóba
rugalmasan beépíthető jövedelmezőbb
növények termesztéséből fakad. A malmi
búza előállítására sem törekednek annyian, mivel a takarmányminőségű búzához
képest 10–12 százalékkal magasabb az ára
tonnánként, amely ár nem kompenzálja a
kedvezőtlenebb beltartalmi minősséggel
bíró, alacsonyabb árfekvésű takarmánybúzából szerzett jövedelmet. Alacsonyabb árfekvéssel ugyan, de a takarmánybúza 20–30 százalékkal nagyobb terméshozamra képes.
Tavaly a csapadékos ősz elnyújtotta a szokványkukorica és egyéb elővetemények betakarítását, ezáltal a kalászosok magágy-előkészítése és a vetés
időpontja tolódott vagy éppen elmaradt. A megkésett vetések többnyire a
hideg, csapadékos idő hatására későn keltek ki, gyengén bokrosodott, erőtlen állapotban mentek a hidegnek mondható télbe.
Ennek következménye, hogy tavasszal nagyon vegyes képet mutatott a
határ az őszi vetésű növények tekintetében. Az időjárás viszont kedvezett az
állományoknak, a termelők optimális időszakban kijuttatott tápanyag-utánpótlással, növényvédelemmel igyekeztek kihasználni a hűvösebb, mondhatni a fejlődési szakaszoknak megfelelően érkező csapadékmennyiséget.
Az aratás az őszi árpával kezdődött június végén, mivel ekkor érte el a
megfelelő nedvességtartalmat és érettségi állapotot az állományok mintegy
fele. Az árpák minősége jónak mondható, a jelenlegi fajták termőképességéhez és a megye adottságaihoz mérten jó közepes termésátlag mutatkozott.
Július első hetében a különböző vitalitású, lábon álló táblák víztartalma
13–19 százalékos skálán mozgott, így megkezdődött az őszi búza aratása is.
Hátráltató tényező volt a megyét érintő, heti rendszerességgel érkező 5–20
mm közötti csapadék, rontva ezzel a minőséget és nehezítve az aratás munkaszervezését. Egyes területeket jégeső sújtott, így a gazdáknak terméskieséssel kellett számolniuk. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a lábon álló táblákban több tűzeset keletkezett, amely főként a
mezőgazdasági gépek műszaki hibájából adódott. Az előző évi átlagokat
figyelembe véve az idei évben kalászosok tekintetében közepes termésátlagok születtek.

Élelmiszer-fogyasztási adatok a termékfejlesztés
szolgálatában – Cukor
A precíziós gazdálkodásé a jövő
Bővíthető a magyar–magyar kapcsolat
Nemzetközi kiállításokon jártak a kamara tagjai
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Bőven lesz
hazai uborka
A nyugat-európai tendenciának megfelelően Magyarországon is növekszik az éves uborkafogyasztás, kígyóuborkából 1,6–
1,8 kilogrammot tesz ki fejenként. A várakozások szerint közel
18 ezer tonna lesz idén a hazai
hajtatott uborka mennyisége,
amely elég lesz a belső fogyasztás kiszolgálásához.
Mára jelentősen nőtt az éves
uborkafogyasztás Nyugat-Európában, ahol a kígyóuborka értékesítése átlagosan 2–2,2 kilo
gramm körül alakul fejenként. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
piaci felmérése szerint ez az
érték alig múlja felül a hazai adatokat, hiszen kígyóuborkából a
magyarok 1,6–1,8 kilogrammot
fogyasztanak évente. Az európai
tendenciáknak megfelelően a
magyar fogyasztás is dinamikusan növekszik.
Magyarországon a hajtatott
uborka termesztése évek óta 100
hektár körül mozog, ebből
60–70 hektár a kígyóuborka,
amit 30–40 hektáron folyó salátauborka-termesztés egészít ki.
A saláta- és kígyóuborka-termés
összesített mennyisége 15–18
ezer tonna között van, idén várhatóan megközelíti a felső értéket, amely a magyar fogyasztók

kiszolgálását lehetővé teszi. Az
uborkahajtatásra jellemző, hogy
az értékesítés döntően integráció nélkül történik. Ezért nem
ritka, hogy a nyári-őszi szezonban az áruházláncok polcain
importáruval találkozik a vásárló.
Az uborkára jellemző, hogy
gyorsan fordul termőre, gyors
megtérülést eredményez,
ugyanakkor termesztéstechnológiai szempontból igen kényes
növényfaj. Ahhoz, hogy megfelelő hozamot és ezzel árbevételt
érjenek el a gazdák, 2–3 naponként szedni kell a gyorsan 3–400
grammosra hízó terméseket.
Magyarországon a konzervuborkát az elmúlt években jellemzően kordonos művelésben ter
mesztették. A termőterület
5–600 hektár között ingadozik,
az éves termésmennyiség 13–14
ezer tonna. A termesztés sikerességét nagymértékben befolyásolja a szedéskor rendelkezésre
álló munkaerő mennyisége és
minősége. Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a
legnagyobb konzervuborka-termelő körzet, ahol több településen is önkormányzati segítségnyújtás mellett folyik a termelés,
többnyire háztáji jellegű kertekben.
n NAK

Az áfacsökkentés
lendítene a
grilltermékpiacon
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Több mint 120 ezer kérelem
beadásában segített a kamara

Védekezni kell
a kukoricásban

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara és
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara együttműködésében
működő előrejelző hálózat a
főbb kukoricatermesztő körzetekben erőteljes amerikaikukoricabogár-inváziót észlelt. Ennek
érdekében felhívást tettek
közzé. A kártevő minél hatékonyabb visszaszorítása érdekében folyamatosan figyeljék a
kukoricatábláikat, konzultáljanak termelőtársaikkal, a legmegfelelőbb védekezési technológia kiválasztásához pedig
keressék növényvédősüket.
n NAK

Egyre kedveltebb Magyarországon a grillezés, a növekvő keresletet pedig a gyártók minőségi, a
grilltermékek egyre szélesedő kínálatával szolgálják ki. A kedvelt grill
ételeknek a nyár az igazi időszaka,
ezért is érezte úgy a NAK, hogy
stratégiai partnerszervezetei
(Baromfi Termék Tanács, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács,
a Vágóállat és Hús Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács, valamint a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet) bevonásával tájékoztatást ad e termékek
jelenlegi állapotáról, piacon elfoglalt helyzetéről. Győrffy Balázs, a
NAK elnöke általános áttekintésében megjegyezte, hogy a jellemzően májustól augusztus-szeptemberig tartó grillpiac – benne a félkész,
késztermékek fogyasztása – dinamikusan emelkedik, ami köszönhető az eszközök elérhetőségének, a
kreatív élelmiszeripari termékeknek
és a szélesedő kínálatnak egyaránt.
Mint mondta, míg korábban ilyentájt a bográcsozás és a szalonnasütés volt népszerű, emellé felzárkózott a grillezés, így leginkább sertés- és baromfihúsokat, illetve halakat vásárolnak szívesen, de egyre
jelentősebb a zöldségek és a
grillsajtok hányada is. Győrffy
Balázs szerint a magyar grilltermé-

kek kiváló minőségűek, megfelelően ellenőrzöttek.
A kamara elnöke úgy vélte, a
sertés- és baromfihúsokat érintő
áfacsökkentés e szegmensben is
érezhetővé vált, még akkor is, ha
például a világpiaci árak átalakulása miatt ma már kevésbé
tapasztalnak alacsonyabb árat a
fogyasztók. Konkoly József, a
Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke
szerint a grillezéshez vásárolt zsíros tarja a legnépszerűbb termék,
de szorosan ott van a nyomában a
virsli és a grillkolbász is.
Csorbai Attila szerint a baromfihúsok 2–3 százalékából készülnek
előkészített grilltermékek, azonban ezeket nem érintette az 5 százalékra való mérséklés. Ez az
arány szerinte az áfacsökkentéssel
és a jogszabályi környezet átalakításával – az élelmiszerkönyvi előírások újragondolásával, betartatandó higiéniai előírások felülvizsgálatával – akár duplájára is
növelhető lenne. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója, Harcz Zoltán
megjegyezte, hogy dinamikusan
növekszik a grillezésre egyaránt
alkalmas lágy és kemény sajtok,
sőt a kézműves sajtok forgalma is.
n NAK

Lezárult a 2017. évi egységes
kérelmek benyújtásának időszaka,
amely során a NAK falugazdász-hálózata – az előző évekhez
hasonlóan – idén is közreműködött
a kérelmek elektronikus beadásában.
Idén is, mint minden évben, áprilistól elérhetővé vált a benyújtó
felület. A kérelmek szankciós
benyújtásának végső határideje
június 9-ével zárult. Ebben az időszakban 41 jogcímre, intézkedésre
lehetett kérelmet benyújtani vagy
adatszolgáltatási kötelezettséget

teljesíteni a MÁK elektronikus
rendszerében. Ebben az évben
országosan 177 665 gazdálkodó
nyújott be támogatási, illetve kifizetési kérelmet. A tavalyi évhez
képest a bejelentett területek
nagysága 4,96 millió hektárra nőtt.
Az egységes kérelmek beadásában megközelítőleg 70 százalékos
arányban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászainak segítségét vették igénybe a gazdálkodók. Ezen időszak alatt kamarai
meghatalmazással 122 087 kérelmet nyújtottak be tagjaink.

A kérelemkitöltő szoftver az idei
évben nagymértékű fejlesztésen
esett át, ennek köszönhetően
jelentősen lecsökkent azoknak a
gazdálkodóknak a száma, akik
valamely jogcímen érintettek voltak előzetes ellenőrzésben. A mintegy 27 000 érintettből 15 316 kérelmező vette igénybe kamarai közreműködő segítségét. Fontos megemlíteni, hogy az ellenőrzések
ezzel még nem zárultak le, további
adategyeztetések és ezzel kapcsolatos eljárások várhatók.
nNAK

Nemzetközi
adatbázisba
kerülnek a borok
Program indul a magyar
borok hitelességének erősítésére, ennek során egy modern
eljárás segítségével megalkotják
a magyar borok eredetmintázati térképét, amely a borok származási helyét és összetételét
mutatja – mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.
A program megvalósítására a
Diagnosticum Zrt. elnyert mintegy 4 milliárd forintot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program keretéből.
n NAK

Ingyenesen biztosít polcbelógót
a NAK az őstermelőknek
A NAK ügyfélszolgálati irodáiban, falugazdászainál térítésmentesen kaphatnak az őstermelők „Saját őstermelői tevékenységből származó termék”
felirattal ellátott polcbelógót.
A mezőgazdasági őstermelői
igazolványról szóló 436/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet előírja
az őstermelők számára, hogy

kötelesek az őstermelői termék
értékesítésének helyszínén – az
igazolvány száma mellett – a
terméket vagy a helyszínt a
„Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal
ellátni. A jogszabályi előírás teljesítésének könnyítése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara ingyenesen biztosít –

Kártalanították
a termelőket

tartós anyagból készült – polcbelógót az őstermelők részére,
amelyen az őstermelő saját igazolványszámának feltüntetésére
kialakított rész is megtalálható.
A polcbelógók elérhetőek a
kamara valamennyi ügyfélszolgálati irodájában, falugazdászainál.
nNAK

A madárinfluenza miatt kárt
szenvedett termelőket teljes
mértékben kártalanította az
állam. Október lehet az első
hónap, amelyben már a tavalyihoz hasonló termékmennyiséget állíthat majd elő az ágazat.
Összesen mintegy 15 milliárd
forintot fizetett a közvetlen kárt
szenvedett gazdáknak az állam.
n NAK
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November harmadikán kamarai választások

Nyáron az összes beruházási felhívást elbírálják

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) küldöttgyűlése 2017. november
3-ra tűzte ki a megyei küldöttválasztások időpontját. Ennek előkészítéseként megalakult az Országos Kamarai Választási Bizottság, amelyhez a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), illetve a
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ)
nyújtotta be jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételi kérelmét.

Nem kell sokat várniuk a gazdáknak a vidékfejlesztési pályázatok elbírálására, a nyár folyamán
az összes jelentősebb beruházási
felhívásban nyertest hirdet a
Miniszterelnökség. Az év végén a
kifizetésekben is nagyobb hullám
várható, az előlegek átutalása
mellett a kisebb összegű beruházások elszámolására is sor kerülhet. Kis Miklós, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerint ősszel akár
egy új, általános energiahatékonyságot célzó pályázatot is meghirdethet a tárca.

Megalakult az Országos Kamarai
Választási Bizottság
2017. július 1. napjával megalakult az Országos Kamarai Választási Bizottság (OKVB), amely az agrárgazdasági kamarai választások lebonyolításának
legfontosabb testülete. Az OKVB feladata többek között a jelölő szervezetek és a megyei küldöttjelölti listák nyilvántartásba vétele, a küldöttválasztás eredményének megállapítása, illetve a megyei, majd az országos küldöttgyűlés összehívása. Az OKVB-elnöke dr. Lovászy Csaba; tagjai dr. Csák
Csilla, dr. Danku Csaba, dr. Kurucz Mihály, dr. Reiniger Balázs, dr. Balázs
Krisztián és dr. Mikó András lettek. A bizottság tagja lesz még a kamarai
választásokra listát állító jelölő szervezetek egy-egy képviselője.

Július 15-ig jelentkezhettek
a jelölő szervezetek
A választási eljárás első állomásaként 2017. július 15-ig kezdeményezhették nyilvántartásba vételüket a kamarai választásokra listát állítani
szándékozó szervezetek az OKVB-nél. A határidő lejártáig két érdekképviseleti szervezet, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos
Szövetsége (MOSZ), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) kezdeményezte nyilvántartásba vételét az
OKVB-nél. 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.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályában meghatározott feltételek teljesülése esetén a jelölő szervezeteket, valamint a támogató szervezeteket az OKVB 2017. augusztus 15-ig nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vett jelölő szervezeteknek a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó listát legkésőbb 2017. szeptember 8-ig kell eljuttatniuk az OKVB-nek.

Választási tagjegyzék
A kamara portálján 2017. július 31-től elérhető a kereshető választási tagjegyzék, egy a tagi státusz módosításának lehetőségeiről és feltételeiről

szóló tájékoztató kíséretében. A választási tagjegyzék a 2017. június
30-ai időállapotnak megfelelő kamarai tagjegyzéken alapul. A NAK
tagja a választási tagjegyzék összeállításáról szóló közleménynek a
kamara internetes portálján való közzétételét követő 30 napon belül
írásban, illetve a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben a szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat egyidejűleg mellékelve kezdeményezheti a kamara központi ügyintéző szervénél, hogy tagsági viszonya megszűnésére/keletkezésére
figyelemmel töröljék a választási tagjegyzékből, illetve hogy oda
vegyék fel. A végleges választási tagjegyzéket a kamara központi ügyintéző szervezete 2017. szeptember 15-ig állítja össze.

Szavazási körzetek
A szavazási körzetközpontok, valamint az azokhoz tartozó települések listája a kamara portálján legkésőbb 2017. szeptember 1-jén elérhető lesz. A kamara tagját a tagnyilvántartásban szereplő lakóhelye,
székhelye alapján rendelik a szavazási körzetközponthoz. A kamara
tagja legkésőbb a megyei küldöttekről szóló szavazást megelőző ötödik napig írásban a portálon közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton kérheti, hogy ugyanazon megyén belül, de
más körzetközpontban adhassa le szavazatát.

Megyei küldöttgyűlési küldöttválasztás
A kamarai tagokat a kamara ügyintéző szervezete 2017. október
20-ig írásban tájékoztatja a szavazás helyéről, idejéről, a szavazás
rendjéről, a jelölő, valamint azt támogató szervezetek nevéről, a
megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listákról. A kamara tagjai 2017.
november 3-án 6.00 és 18.00 között a számukra kijelölt szavazási körzetközpontban adhatják le a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára a szavazatukat.

Alakuló megyei és
országos küldöttgyűlés
Az OKVB elnöke az alakuló megyei küldöttgyűlést 2017. november
23–25. közötti időpontra, az alakuló országos küldöttgyűlést 2017.
december 20-ra hívja össze.

A kamarai választásokra történő felkészülés elősegítése érdekében a NAK portálján (www.nak.hu), a „Kamarai
választás 2017” menüpont alatt elérhetők azok a tájékoztatók, amelyek a választások menetéről, illetve a lebonyolítással összefüggő egyes eljárási határidőkről nyújtanak részletes információt. A széles körű tájékoztatás
érdekében a NAKlap októberi különszámában valamen�nyi jelölő és támogató szervezetet bemutatunk majd a
kamarai tagok számára.

– Melyek voltak a legkritikusabb feltételek, amelyek
kifogtak a pályázókon?
– A vállalkozói méret, illetve a
jogosultsági szempontok eleve
behatárolták az esélyesek körét. Az
elvárt követelmények egy részét
pedig sokan nem tudták vagy nem
akarták vállalni. Ilyen például az
energiahatékonyság kérdése. A
célunk az volt, hogy olyan beruházásokat támogassunk, amelyek az
energiakorszerűsítés mentén, illetve

jük. Az állattartó telepek korszerűsítésének támogatási eredményeiről
július végén, augusztusban értesülhetnek a gazdák.

– Mekkora összegben született döntés eddig a Vidékfejlesztési Program (VP) keretein
belül?
– Az elmúlt napokban hozzávetőlegesen 20 milliárd forintnyi településképes pályázatról hoztunk döntést, az élelmiszeripari felhívás első

– Tavasszal az összes vidékfejlesztési pályázatot meghirdette a Miniszterelnökség, a
gazdálkodók pedig már
tűkön ülve várják, hogy megtudják, nyertesként kerülnek-e ki az uniós forrásokért
folyó versenyből? Hol tart a
pályázatok értékelése?
– Korábban kidolgoztunk egy
ütemtervet, ennek alapján vesszük
sorra a különböző felhívásokat.
Júniusban az agrár-könyezetgazdálkodási program (AKG) második üteméről hoztunk döntéseket, ahogyan a településképet meghatározó épületek felújítását célzó felhívás
eredményei is ismertek. Már látjuk
az élelmiszeripari pályázat első szakaszának nyerteseit is.

– Mennyire volt éles a verseny a forrásokért?
– Bár a pályázói visszajelzések is
azt mutatják, hogy szigorú szabályokat alkottunk, az Európai Bizottság jogi álláspontja miatt nem tudtunk enyhíteni a feltételeken. Sokan
nem érték el az ötvenpontos minimumot, vagy el sem jutottak az
értékelésig, mivel nem feleltek meg
a jogosultsági feltételeknek. Ugyanakkor, aki megugrotta ezt az akadályt, szinte biztos lehet benne,
hogy nyert a pályázata.

kit arra buzdítunk, hogy éljen a
lehetőséggel. Sokat dolgoztunk
azon, hogy pénzintézeteknél minél
olcsóbban elérhető legyen a garancia. Emellett vannak olyan, kisebb
értékű, nem közbeszerzés-köteles
beruházások is, amelyeket az érintettek a támogatói döntéstől függetlenül már megvalósítottak. Itt
számla alapú rész- vagy akár teljes
kifizetésekre is sor kerülhet az év
végéig. A nagyobb beruházások
ugyanakkor még csak most indulnak, ezért a nagyobb volumenű,
több száz milliárd forint értékű kifizetés csak jövőre várható.

– Korábban szóba került,
hogy az energiahatékonysági
keret átcsoportosítását kezdeményezte Brüsszelben a
Miniszterelnökség. Hol tartanak az egyeztetések?

a megújuló energiák használatával
is hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességéhez. Sajnos sokan
elnagyolták ezt a fontos kérdést,
emiatt gyakran előfordult, hogy
még egy viszonylag jó üzleti terv
ellenére sem tudott elég pontot
szerezni az adott pályázat.

– Mely felhívások következnek az értékelési sorban?
– Folyamatosan dolgozunk az
élelmiszeripari pályázat további
szakaszainak kiértékelésén, így
napokon belül azokat a nyerteseket
is értesíteni fogjuk, akik később
nyújtották be a kérelmüket. Az
egyes kertészeti felhívások kapcsán
is zajlik a munka, július végén várhatóan a nyerteseket is megismerhet-

szakasza pedig 42 milliárd forintot
érint. Ehhez jön hozzá az AKG 68
milliárd forintos forrása. A tejágazat
szerkezetátalakítását támogató
pályázat nyerteseit szintén a napokban értesítjük, itt szinte minden
kérelmet támogatni tudtunk, ami
által összesen 55 milliárd forint
többlettámogatást kapnak a tejtermelők. A 2020-ig tartó ciklusban a
kötelezettségvállalás értéke – az
előző időszakból áthozott összeggel együtt – így már eléri a 665 milliárd forintot.

– Van esély arra, hogy még
az idén érdemi összeget fizessenek ki ebből a keretből?
– Az idén főként az előlegek kifizetésére számítunk, ezért minden-

– Már 2016-ban igyekeztünk forrásokat átcsoportosítani egyes
pályázatokon belül. Azt láttuk
ugyanis, hogy míg az energiahatékonyságot célzó támogatás nem túl
népszerű, addig a kapacitásbővítésre szánt forrásra többszörös a túljelentkezés. Az Európai Bizottság jóváhagyását követően akkor mintegy
15–20 milliárd forintot sikerült áthelyezni az egyik zsebből a másikba.
Ezt az idén is kezdeményezni fogjuk.

– Milyen sorsa lehet azoknak
a forrásoknak, amiket nem
használnak fel a gazdák?
– A jelenlegi állás szerint az átcsoportosított összegen felül több tízmilliárd forint maradhat az energiahatékonysági keretből. Ezt az összeget a nyár végén, az ősz elején
ismét meghirdetjük majd. A kérdés
már csak az, hogy egyetlen célzott
pályázattal kiírhatók-e ezek a források, vagy minden területen külön
felhívást kell megjelentetni. Ezzel
kapcsolatban Brüsszel döntésére
várunk.
n Köpöncei Csilla
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Sikeres élelmiszeripari konferencia Lajosmizsén
Sikeresen zajlott a 2017. június 21-én, Lajosmizsén megrendezett
Élelmiszeripari Konferencia. A szakmai napon szinte egyedülálló
módon a rövid elméleti beszámolókat követően a gyakorlati,
hazai megvalósult példák, jó gyakorlatok bemutatására került
sor. Előadóink olyan újszerű és korszerű megoldásokat mutattak
be különböző témákat és területeket érintve, amelyek a mai jogszabályi követelményrendszerhez igazodva segítik elő a vállalatok versenyképességének növelését.
A rendezvényt Éder Tamás, a
NAK élelmiszeriparért felelős alelnöke nyitotta meg. Beszédében
elmondta, hogy az élelmiszeripar
ellenérzései a kamarai tagsággal
kapcsolatban enyhülni látszanak.
Az egyes ágazatok szereplőit, a termelőket és a feldolgozókat számos
esetben sikerült egy asztalhoz
ültetni és megtalálni a közös nevezőt. Közösen kell tennünk azért
továbbra is, hogy a kamara szolgálja az élelmiszeripari tevékenységeket, célokat és igényeket: ehhez
azonban szükséges, hogy – akár
ezen a rendezvényen keresztül is –
tagjaink kommunikálják a lehetőségeket, ötleteket, elvárásokat a
NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának munkatársai felé. Éder Tamás
úgy véli, a kamarának egy területen biztosan nagyon fontos szerepe lehet: ez pedig az információ
áramlás biztosítása. A mai világban
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
egy hiteles információs pont lehet
az érdeklődőknek, amely információkat intelligensen, szakmailag

kell átadnunk, a napi gazdálkodás
szintjén is használhatóan.
Az Élelmiszeripari Konferencia is
egyfajta kísérlet volt arra, hogy a
piaci tevékenységeket segítő információkat adjunk át a tevékenység
minden egyes szintjén. Az előadások során betekintést kaphattunk a
különböző hőszivattyús és kombinált megújuló energia alapú megoldásokba, melyek reális beruházási költségekkel, rövid megtérülési

idővel hozzájárulhatnak a rezsi és a
környezetterhelés csökkentéséhez,
mindezek által pedig a versenyképesség növeléséhez. Több nagyvállalat is hangsúlyozta, hogy ma
már elengedhetetlen a terméktervezés mellett a fenntarthatóság
kérdésével is foglalkozni. Megtudtuk, hogy egy jó markinges mind
ezek mellett a stratégiáknak megfelelően és a társosztályokkal
együttműködve alakítja ki azt az

üzenetet a csomagoláson keresztül, ami nemcsak egy terméket ad
a fogyasztónak, de tartalmazza a
vállalat minden eszméjét.
Betekintést kaptunk újszerű
technológiákba: megismerkedtünk a nanotechnológiás vegyszermentes tisztítási technológiával, amely nemcsak korszerű, de
hosszú távú eredményeket is
garantál, ezen túl szó esett a
manapság egyre nagyobb gondot jelentő munkaerőhiányról és
annak lehetséges megoldásairól:
egy jól szervezett és átgondolt
céges struktúrában ugyanis a
rugalmas foglalkoztatással biztosíthatjuk a piaci helyzetünket és
versenyképességünket.
Az előadásokat követően a
szakmai nap egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, amely a kis- és
közepes vállalkozásoknak adott
iránymutatást a fejlesztési lehetőségek, piacra jutás tekintetében.
Az Élelmiszeripari Konferenciát
Keleti Marcell élelmiszeripari igazgató zárta le. Beszédében
elmondta, hogy egyre inkább
fontos a szigorodó követelményeknek való megfelelés: az elvárásokat korszerű technológiák és
megoldások segítségével lehet
teljesíteni. Fontos, hogy nem kell
feltétlenül mindent azonnal megtenni: tudatosan, akár kis lépésekkel lehet előre haladni!
n NAK
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Házhoz visszük
az agrárium híreit!

NAKlap
A Nemze t i Agr árgA zdA sági K AmAr A l ApjA

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja
átlagosan 260 000 postaládában hónapról–hónapra
A NAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosa
260 000 példánnyal, névre, címre szóló
terjesztéssel, a legnagyobb országos
lefedettségű, évente tíz alkalommal
publikált időszakos kiadvány, amely az agrá
legfontosabb híreivel, kérdéseivel foglalkoz
A lapból az ágazatban dolgozó őstermelők,
és nagyvállalkozók is hasznos információkh

ORSZÁGOS
TERJESZTÉS

Hirdessen a NAKlapb

20% extra engedményt
biztosítunk!
H i r d e t é s i i N f o r má c i ó :
Tremmer Tamás lapmenedzser • +36-20/5347-137 • naklap@plt.hu
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Tanuljunk együtt! – Tejipari gyakorlati napok
A kamara élelmiszeripari igazgatósága
által elindított ,,Tanuljunk együtt” program rendezvényeit június 14-én, július
6-án és július 20-án tartották
Mosonmagyaróváron. A tájékoztatási szolgáltatás keretében szervezett ingyenes
lehetőséggel a kamara szeretné segíteni
az agrárium szereplőit a feldolgozás tökéletesítésében.
A kamara élelmiszeripari igazgatósága a tájékoztatási szolgáltatás keretében a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézettel (MTKI)
közösen a „Tanuljunk együtt”
programjában tejipari gyakorlati
napokat szervezett az agrárágazat szereplői számára. Az érdeklődők előzetesen három különböző
téma és időpont közül választhattak: gomolyasajt-készítés (június
14.), savanyított tejtermékek (joghurt, kefir) készítése (július 6.),
túrókészítés (július 20.).
A program rendezvényei sikeresen zajlottak az MTKI mosonmagyaróvári központjában, ahol a
jelentkezők komplex tájékoztatást
kaptak az intézet munkatársaitól a
sajtgyártás és ezen belül a gomolyakészítés, a savanyított tejter-

mékek, valamint a túró készítésének elméleti és gyakorlati elemeiről. Az előadások során a tej higiénés nyeréséről és a feldolgozás
fázisainak elengedhetetlen feltételeiről kaptak tájékoztatást a
résztvevők.
A nap további részében a programnak megfelelően az intézet
kísérleti üzemében a gyakorlatban is bemutatásra került a gyártás, amely a jelentkezők különböző szintű felkészültségét és termék-előállító gyakorlatát figyelembe véve kitért a kézi technológia és az üzemi ipari technológiai
ismertetésére, illetve bemutatására. A nap zárásaként a résztvevők
elvégezték a termékek érzékszervi bírálatát és a tapasztalatokat
közösen értékelték.

tés területén. A program résztvevői valós üzemi gyártás közben

Fenn kell tartani a közös agrárpolitikát és
a területalapú támogatás rendszerét
Szükség van a Közös Agrárpolitikára és a területalapú támogatásokra, de fel kell készíteni az európai mezőgazdaságot
arra, hogy ezek jelenlegi formájukban megszűnhetnek, illetve átalakulhatnak – hangsúlyozta Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke a 28. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor keretében rendezett kerekasztal-beszélgetésen.

A Tájékoztatási Szolgáltatás
keretében szervezett ingyenes
lehetőséggel a kamara szeretné
segíteni az agrárium azon szereplőit a feldolgozás tökéletesítésében, akik most kezdenek bele a
saját alapanyagú tejfeldolgozásba, illetve akik már ezzel a tevékenységgel foglalkoznak. A
tejipari gyakorlati napok programsorozat célja, hogy az interaktív tudásátadással lehetőséget
teremtsen az érdeklődő élelmiszer-feldolgozóknak, hogy közvetlenül a szakemberektől kér-

dezzenek, és kérdéseikre érdemi
választ kapjanak, ezáltal is hozzájárulva az együttműködési készségük, a környezeti teljesítményük javításához, valamint az erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a NAK Élelmiszeripari Igazgatósága további gyakorlati
napok szervezését tervezi, amelyekről folyamatosan megjelenő
hírleveleinkben és a NAK portálon
tájékozódhatnak.
n NAK

Franciaországban jártak tejipari tagjaink
A francia tejipari képzések terén
vezető szerepet betöltő ENILBIO
(Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des Biotechnologies)
Polignyben működő tudásközpontjában − részben a kamara
költség-hozzájárulása mellett −
június végén ötnapos sajttechnológiai szakmai képzést szervezett
a NAK tíz élelmiszeripari tag szakembere számára.
A csoportban kézműves sajtkészítők, mezőgazdasági és élelmiszeripari családi vállalkozások és
tejipari nagyüzemek szakemberei
egyaránt jelen voltak, hogy gazdagítsák ismereteiket a sajtkészí-
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sajátíthatták el camembert típusú
lágy, kékpenészes és többféle fél-

kemény sajt készítésének elméletét, részletes technológiáját.
A résztvevőknek köszönjük
aktív munkájukat és bízunk
abban, hogy kiváló minőségű, a
hazai kínálatot bővítő, és jól értékesíthető sajtok kerülnek majd
kereskedelmi forgalomba a megszerzett ismereteknek köszönhetően.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatósága további hazai és külföldi
szakmai képzéseket szervez a tejés húsipari, valamint más, élelmiszeripari ágazatokban működő
tagjai számára.
n NAK

A mezőgazdaság jövője az
Európai Unióban címmel rendezett az agrárium kilátásairól
kerekasztal-beszélgetést a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a 28. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor
keretében, Tusnádfürdőn.
Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke
a beszélgetés nyitányaként
leszögezte: szükség van a Közös
Agrárpolitikára (KAP) és a területalapú támogatásokra, de fel
kell készíteni az európai mezőgazdaságot arra, hogy ezek
jelenlegi formájukban megszűnhetnek, illetve átalakulhatnak, így majd támogatások nélkül is kell tudni boldogulni a
gazdálkodóknak. Most alapvető
érdekünk a KAP fennmaradása
és annak működtetése – tette
hozzá.
A KAP költségvetési háttere
még kérdéses, a pénzügyi háttere most dől el. Többek között
az is nagy kérdés, hogy a britek
kiválásával csökken-e a támogatásra fordítható források mértéke – mondta el Kis Miklós Zsolt,
a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára, a NAK alelnöke.
Jakab István, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, a
Magosz elnöke szerint ha az
áruk szabad áramlását biztosítjuk, ha az Európai Unió egy
közös piacként értelmezhető,
akkor mindenképpen szükség
van közös agrárpolitikára,
ugyanis ha nincs közös agrárpo-

litika, ha nincs agrártámogatási
rendszer, akkor minden termelő
komoly bajba kerülhet. Arról
nem is beszélve, hogy ha a
vámok közösek, a nemzetközi
szerződésekre nincs közvetlen

hogy a soha sem látott mértékű
forrást a magyar gazdaság
hogyan használja fel. Kitörési
pont lehetne, ha a támogatásokat mindenki fejlesztési forrásként fogná fel, hiszen a támoga-

ráhatásunk, akkor a támogatások renacionalizációja sem
okszerű felvetés.
Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára elmondta: hosszú
távon szükséges a KAP, kellenek
a támogatások, azonban nagy
kérdés az, hogy milyen lesz a
közös agrárpolitika jövője 2020
után. Az is fontos szempont,

tási források alapozhatnák meg
a rentábilis gazdálkodás alapjait
– tette hozzá.
Kondra Laura, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatásokért
felelős elnökhelyettese kijelentette: a negatív kritikák ellenére
megkérdőjelezhetetlen a KAP
léte, hiszen a támogatások
végső soron a vidék megtartó

erejét szolgálják. Éder Tamás, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
élelmiszeriparért felelős országos alelnöke szerint egy ideális
világban nincs ilyen mértékű
támogatási rendszer, azonban ez
egy több évtizede működő rendszer, így annak megszüntetése
nem reális. Ennek megfelelően
alapvető érdekünk, hogy a KAP
jelenlegi formájában fennmaradjon, de csak olyan gazdálkodást szabad támogatni, ami
hosszú távon is fenntartható.
Kizárt, hogy támogatáspolitika

nélkül az Európai Unió fenntartható legyen, hiszen a közös
agrárpolitika nagymértékben
meghatározza azt, hogy milyen
mértékben tud felzárkózni az
elmaradott kelet-európai vidék –
véli Tánczos Barna, Hargita
megye szenátora. Legyen közös
agrárpolitika akkor is, ha sokszor
torzít a rendszer – tette hozzá.
n NAK
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Sütőipari változások a Magyar Élelmiszerkönyvben
A húskészítmények után a
kenyérfélék összetétele is a magasabb minőség felé változik,
köszönhetően az új élelmiszerkönyvi szabályozásnak.
A változásra vonatkozó 85/2016.
(XII. 19.) FM-rendelet a 2016. évi
208. számú Magyar Közlönyben
jelent meg, melynek 1. melléklete
tartalmazza a jelenlegi előírásokat, és azok használatára a hatályba lépéstől 6 hónap átmeneti időt
biztosított. Az újdonságra legtöbben onnan emlékezhetnek, hogy
számos helyen megjelent: az előírás értelmében a rozskenyér
minimális rozstartalma 60 százalékra változik, azonban nem csak
ez az egy tétel módosult. Amen�nyiben a gyártó marad az eddig
elfogadott 40 százalékos rozstartalomnál, akkor a kenyerét „rozsos
kenyér”-ként szabad forgalmaz-

nia. Igazán nagy változás azonban
a teljes kiőrlésű, tönköly- és graham-kenyérnél tapasztalható:
első kettő esetén legalább 60 százaléknak kell lennie a teljes kiőrlésű liszt, illetve a tönkölybúza-őrleménynek, míg a graham-kenyérnél legalább 90 százalék búza
graham-liszt és legfeljebb 10 százalék egyéb búza- vagy rozsőrlemény használható fel.
Látható a szabályozásban, hogy
már nem használatos a „házi
kenyér” megnevezés, helyette a
vásárló a polcon „búzakenyeret”
találhat, amely kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő
kovászkészítmény segítségével, 95
százalék búzaőrlemény felhasználásával készült, vagy „fehér kenyeret”,
amelyet továbbra is 100 százalék
BL80 fehér búzakenyérlisztből sütnek. Kenyerek esetén a NaCl-ban

kifejezett sótartalom megengedett
tartománya is csökkent: az eddigi
1,5–2,8 százalék(m/m) helyett 1,3–
2,5 százalék(m/m) között lehet.
A csomagolatlan kenyerek esetén eddig a legkisebb vekni 500
grammos volt, az új leírás értel-

mében viszont már vásárolhatunk
250 grammos változatot is, ezzel
együtt továbbra is használható a
„tartós” megnevezés. A kötelező
élelmiszerjelölési elemek megmaradnak a csomagolt termékeknél,
csomagolatlan kenyérféléken
továbbra is jól olvasható kenyércímkének kell lennie, a vevőt
pedig tudni kell tájékoztatni a
vásárlás helyén a tápértékről,
összetevőkről és allergénekről.
A kézműves/kézmíves termékekre vonatkozó 2-109 számú
irányelv továbbra is érvényben
van, így aki „kézműves kenyeret”
készít, annak a hatályos jelölési
szabályozásban foglaltakon kívül
fel kell sorolni a termék összetevőit, és továbbra sem használhat
adalékanyagokat és enzimeket.
n Pető Krisztina
vezető élelmiszeripari szakértő

Hetedik éve szervezik a Magyarok Kenyere programot
Idén hetedik évébe lépett a
Magyarok Kenyere program. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
főszervezésében megvalósuló
jótékonysági kezdeményezés
keretében a Kárpát-medencében
összegyűjtött búzából készült lisztet szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó magyarországi és
határon túli szervezeteknek.
Évről évre nő a karitatív kezdeményezés támogatottsága. A kezdeti, 2011-es 10 tonna után 2015ben már 440, 2016-ban pedig már
515 tonna adománybúza gyűlt
össze. Tavaly több mint 3000
magyar gazda felajánlásával alakult ki ez a mennyiség 19 magyarországi megyéből és 12 határon
túli régióból, 81 gyűjtőpont üzemeltetésével. A közreműködő 26
malom a program részeseként
ingyen vállalta az őrlést, amely
után mintegy 310 tonna liszt
kiosztására kerülhetett sor a közel
80 ezer rászoruló gyermeket

ápoló és gondozó 147 szervezetnek. Becslések szerint ez a men�nyiség nagyjából 385 tonna
kenyér sütéséhez volt elegendő.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) megalakulása óta
segíti a Magyarok Kenyere programot, ezen keresztül a közösségek és a rászorulók támogatását.
Eleinte stratégiai partnerként,
2015 óta pedig már főszervezőként vesz részt a programban a

köztestület. Győrffy Balázs, a NAK
elnöke a programindító júniusi
sajtótájékoztatón elmondta: a
kamara minden megyében kijelöli
azokat a gyűjtőpontokat, ahová
az adományozók beszállíthatják a
felajánlásokat, emellett segíti a
teljes programsorozat megszervezését.
Korinek László, a kezdeményezés elindítója beszámolt arról,
hogy idén a program kiemelt

figyelmet fordít a horvátországi
magyarságra, így a Magyarok
Kenyere egyik összetevője, a vendégkovász Horvátországból érkezik. A Székely Magyarok Kenyere
program is elindul, valamint létrehoznak egy testvértelepülési
programot, amelynek keretében a
testvérvárosok búzát cserélhetnek. A Magyarok Kenyere program hungarikummá nyilvánítása
is folyamatban van, ennek keretében a kezdeményezés várhatóan
rövidesen bekerül a Magyar Értéktárba, így kulturális örökség jön
létre – tette hozzá.
A hagyományoknak megfelelően idén is Pécsett rendezik meg a
programsorozat kiemelt eseményét, a Központi Kenyérünnepet,
ahol ünnepélyes keretek között
áldják és szegik meg a Kárpát-medence különböző pontjairól
összegyűjtött búzából készült, a
magyarság összetartozását szimbolizáló kenyeret.
n NAK
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Aktívan beleszólnak a magyar gazdák
a Közös Agrárpolitikába
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívásainak is köszönhetően
aktívak voltak a magyar gazdálkodók az uniós Közös Agrárpolitikával
(KAP) összefüggő konzultáció során:
hazánkból érkezett a hatodik legtöbb vélemény a reform tervezéséhez. A válaszadók közel kétharmada
támogatja, hogy a mezőgazdasági
termelők közvetlen támogatása
megmaradjon.
Ha csak a gazdálkodók válaszait
nézzük, még előkelőbb, ötödik
helyen szerepel hazánk, olyan népes
agrártársadalommal rendelkező
országoknál is aktívabban részt véve
a véleménynyilvánításban, mint Lengyelország, Belgium, Olaszország
vagy Románia. Magyarországról
érkezett a gazdálkodói válaszok 4,6
százaléka a KAP reformjának alakításához. A válaszadók többsége a KAP
előtt álló legfontosabb kihívásként a
méltányos életszínvonal biztosítását,
a környezeti terhelésből és a természetierőforrás-szükséglet növekedé-

séből eredő problémák kezelését,
illetve az éghajlatváltozás mérséklését és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást tartotta legfontosabbnak. A válaszadók többsége
úgy gondolta, hogy a jelenlegi KAP
ezekre a kihívásokra csak bizonyos
mértékig tud válaszokkal szolgálni.
Az Európai Bizottság felhívására
február 2. és május 2. között zajlott a

KAP korszerűsítéséről és egyszerűsítéséről szóló nyilvános konzultáció –
online kérdőíves felület segítségével
–, amelyen a mezőgazdaság minden
szereplője, gazdálkodók, érdekszervezetek, civilek is kinyilváníthatták
véleményüket. A kérdőív 28 zárt és 5
kifejtős kérdésből állt, valamint lehetőség volt szöveges álláspont csatolására is. Az eredmények felhasználá-

sával készülő úgynevezett „fehér
könyv” mentén alkotják majd meg
az új KAP-rendeleteket a következő
években. A „fehér könyv” elkészítéséhez a konzultáció során beérkezett
véleményeken túl felhasználják többek között a zöldítés 2016-os nyilvános véleményezése és felülvizsgálata során tett észrevételeket is, illetve
a civildialógus-munkacsoportok üléseinek eredményeit. Utóbbi fórumokon a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara is képviselteti magát.
A várható menetrend szerint előreláthatóan 2017 végére, 2018 elejére
az Európai Bizottság megalkotja a
KAP-ra vonatkozó konkrét jogszabályi javaslatait, amelyről 2018-ban
intézményi vita keretében dönt
majd az Európai Unió Tanácsa és az
Európai Parlament. A folyamat során
2019–2020-ra várható a végleges
KAP-rendeletek megjelenése, amelyek meghatározzák majd a 2021
utáni uniós agrárpolitika kereteit.
n NAK

Tragikus mértékű a hazai méhpusztulás
Vírus tizedelte a méheket, exportra
kevesebb jut, de itthon lesz elég méz.
Az ázsiai méhatka terjesztette vírus
az utóbbi évek legnagyobb méhpusztulását okozta Magyarországon.
A Békés Megyei Méhész Egyesület
elnöke, Haász Ferenc beszélt arról
elsőként, hogy a megyében az ősszel
regisztrált 78 ezres méhállomány
körülbelül 20 ezerrel csökkent az
ázsiai méhatka miatt, volt olyan
gazda, aki méheinek 70 százalékát
elveszítette. Ezt a betegséget a
méhek egy parazitája terjeszti. Nem
új keletű kór, 1978-ban jelent meg
hazánkban. Az okozza a bajt, hogy
manapság már több vírust is hordoz
ez az atka, és a méhek sem annyira
ellenállók, mint évtizedekkel ezelőtt.
– Elég, ha a nyolcvanas évekig
megyünk vissza, akkoriban, ha egy
méhcsaládban 10 ezer ilyen atka sza-

porodott, azt túlélte, ma, ha kétezer
atka bekerül egy családba, teljesen
kipusztítja – mondta Bross Péter, az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a Vasárnap Reggelnek. – A
méhek immunitása gyengébb, mint
évtizedekkel ezelőtt volt. A sok
növényvédő szer miatt egyre kevés-

bé ellenállók más betegségekkel
szemben is. Ez az oka annak, hogy ez
a mostani, tavaly ősz óta pusztító
ázsiaiméhatka-járvány a magyar
méhek 30–40 százalékát elpusztította országszerte, és egész Közép-Európában hasonló volt a veszteség.
Egy termelő család 25–30 kilogramm

mézet állít elő, most csak 12–15-öt
produkáltak. A betegség miatt
ugyanis újra kellett telepíteni a családokat, a fiatalabbak kevésbé győzik,
és nem is lehetett egyik napról a
másikra pótolni a veszteséget. Mára
azonban már túl vannak ezen a
méhészek, helyreállt az állomány.
A gerinces beporzók 16 százalékát
világszerte a kihalás fenyegeti. Noha
a rovarokról nem készült ilyen világméretű értékelés, az egy-egy
nagyobb régióval és a több országgal foglalkozó kutatások szerint a
rovar beporzók több mint 40 százalékát helyi jellegű veszélyek fenyegetik.
A beporzókat mindenütt egyre jobban sújtja a táplálékhiány, a klímaváltozás, a kémiai stressz, a toxikus anyagok, valamint a méheket támadó
különféle kórokozók: atkák, gombák,
vírusok.
n NAK
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Új fizetési lehetőség a BirtOKOS-nál
Tovább fejleszti szolgáltatásait a kamara,
ezúttal a BirtOKOS mobilkommunikációs
szolgáltatásnál vezetett be egy nagyon
fontos újítást.
Eddig két lehetséges út volt arra,
hogy az előfizetők a mobiltelefon-számlájukat kiegyenlítsék.
Csekken keresztül postán vagy
folyószámlavezető bankjuk
internetes felületén bankok
közötti online átutalást kezdeményezve. Most egy
másik, utóbbinál is kényelmesebb megoldást kínál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
BirtOKOS mobilkommunikációs szolgáltatásán belül
megvalósuló, 2017. augusztus
1-jétől induló újítása.
Ezentúl a www.birtokosmobil.hu oldalon keresztül
már bankkártyával, online
módon is ki lehet fizetni az
előző havi BirtOKOS mobilszámlát. Ez az újítás nagyságrendekkel egyszerűbb a
csekkes vagy átutalásos

fizetési lehetőségeknél, és nem
utolsósorban sokkal gyorsabb is!
A bankkártyával történő fizetéshez nincs másra szükséges, mind-

össze egy bankkártyára és egy
internetböngészőre.
A BirtOKOS weboldalán (www.
birtokosmobil.hu) egy jól látható és
egyértelmű jelzés mutatja majd a
helyet, ahol a bankkártyás fizetési
lehetőség található. Erre kattintva
egy biztonságos fizetést garantáló
oldalra navigálja az ügyfelet. Itt első
lépésként meg kell adni majd a kár-

Sikeres a Pályázati Tanácsadói Hálózat
A NAK Pályázati Tanácsadói
Hálózata révén egy olyan pályázatírói bázis elérésében segíti
tagjait, amely szakértőinek agrárés vidékfejlesztési területen szerzett szaktudása elengedhetetlen
az európai uniós támogatások
elnyerésében. A rendszerben dolgozó szakemberek nemcsak a
tervezésben és a dokumentumok
összeállításában nyújthatnak
segítséget a gazdáknak, munkájukra a pályázatok megvalósítása
során is számíthatnak a kamarai
tagok. A gazdálkodók a kamara
portálján keresztül tudják elérni a
szolgáltatást, amelynek során
területi elhelyezkedésük és a
pályázati jogcím alapján választhatnak az adott szakterületen jár-

tas pályázatírók közül, akikkel a
rendszeren keresztül felvehetik a
kapcsolatot.
A pályázatírók minden kiválasztható szakterület tekintetében
képzésben részesültek, emellett
pedig a kamara rendszeresen
nyújt részükre naprakész információkat a pályázatokkal kapcsolatban. Ennek részeként kapcsolatba
kerülnek a pályázatok kiírásáért
felelős irányító hatósággal és a
kifizetésekért felelős Magyar
Államkincstárral is szorosabb az
együttműködés a gazdálkodók
valós érdekeinek képviselete
érdekében.
Egyre több pályázati felhívás
esetében születnek meg a támogatói döntések, így a pályázatok

megvalósítási szakaszba érnek.
Annak érdekében, hogy a hálózatban részt vevő pályázatírók a legszakszerűbb támogatást tudják
nyújtani a pályázóknak a megvalósítás során is, a NAK és a NAK
Nonprofit Kft. további képzésekkel segíti a hálózatban részt vevő
partnereit.
Ferenczy Attila fertőszentmiklósi méhész a kamara honlapján
keresztül talált rá a Pályázati
Tanácsadói Hálózat szolgáltatásra.
Mint elmondta, nagyon megörült
a lehetőségnek, hogy egyszerű
formában tud szakszerű segítséget kérni fejlesztési ötletének
megvalósításához. A Vidékfejlesztési Program keretén belül méhészeti tevékenységét szeretné

BIRTOKOS

MOBIL

tyaadatokat (kártyaszám, kártyán
szereplő név, lejárat (hónap/év),
CVC-kód). A CVC-kód megadása a
legfontosabb, a biztonságot garantáló információ. Ez a bankkártya
tulajdonosának azonosítására szolgál, a kód a kártya hátoldalán, az
aláírási sávban található számsor
utolsó három számjegye (illetve van
olyan bankkártya, amelyen csak ez
a három szám található).
Az adatok megadása után
a „fizetés” gombra kattintva
elindítható a tranzakció.
Sikeres tranzakció után –
vagyis, ha a bankkártyát
elfogadták, azaz érvényesnek és elegendő fedezettel
ellátottnak minősítették – a
bank elindítja a tulajdonos
folyószámlájának megterhelését. A terhelés nagysága megegyezik a tranzakció
során feltüntetett és jóváhagyott összeggel. A sikeres
tranzakcióról a bankkártya
és az előfizetés tulajdonosát
SMS-ben értesíti a rendszer.
n NAK

méhészeti keretek gyártásával
kiegészíteni, ehhez keresett
pályázatíró partnert. A méhész
lapunknak elmondta, hogy maximálisan elégedett a kiválasztott
szakértővel. Bár a beadott pályázatot még nem bírálták el, amen�nyiben támogatást kap, a megvalósítás során végig együtt fog
működni vele. A Pályázati Tanácsadói Hálózatot szívesen ajánlja a
kamarai tagok figyelmébe.
A Pályázati Tanácsadói Hálózat
szakértői a Földművelésügyi Minisztérium és a Hermann Ottó Intézet
által kiírt Tanyafejlesztési Program
augusztus 7-től igényelhető pályázataival kapcsolatban is a kamarai
tagok rendelkezésére állnak!
n NAK
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AZ AGRÁRKAPCSOLAT
www.birtokosmobil.hu

CÉGES CSOMAGAJÁNLAT

3 sim kártya 8 490 forintos alapdíjtól,
mely a 3 kártya által 100%-ban lebeszélhető

Augusztustól a honlapon bankkártyával is fizethet!

Jelen reklám nem minősül ajánlattételnek, részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat a +36 1 696 00 96-os telefonszámon.
www.birtokosmobil.hu

www.facebook.com/birtokosmobil
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A tavalyinál kevesebb, de
jobb búzára számíthatunk
Vegyes eredményekkel zárulhat idén az
aratás. A búza minősége a tavalyinál is
jobb lehet, a mennyiség azonban elmaradhat az előző évi eredményektől.
Lassan a végére ért az aratás az
országban a július közepi lapzártánkkor. Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke lapunknak
elmondta: a búza a várakozásoknak megfelelően alakul: a minőség
nagyon jó, a mennyiség azonban
elmarad az előző évi eredményektől. A szövetség elnöke szerint van
remény arra, hogy a minőségben
ismét elérjük a korábban megszokott arányokat, vagyis a betakarított búzának hatvan-hetven százaléka malmi minőségű lehet. Ez
az arány sokáig tartotta magát a
hazai termelésben. Az elmúlt
évben viszont többségbe került a
takarmánygabona az országban.

Vancsura József jelezte, a várakozások szerint az országban 10–15
százalékkal kevesebb búza kerülhet idén a magtárakba, mint egy
évvel korábban. A visszaesés
egyértelműen az időjárás számlájára írható. Az idén ugyanis olyan
kevés csapadék hullott egyes térségekben, ami a gabona fejlődését is negatívan befolyásolta. –
Sem a fajták változtatása, sem a
technológia nem befolyásolta
ilyen mértékben a terméshozamok alakulását – emelte ki a szakember.
Az aszály mellett a viharok is
alaposan megnehezítették az
idén a szántóföldi növényter
mesztéssel foglalkozó gazdák dol-

gát. Szinte minden napra jutott
egy-egy pusztító erejű vihar az
elmúlt hetekben. Hol a jégverés,
hol a nagy szél, vagy épp a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű
csapadék okozott gondot a szántóföldeken. Vancsura József szerint mindenhol jelentősek a viharkárok az országban, a termelők
azonban felkészültek a hasonló
helyzetekre: szinte nincs olyan
ágazati szereplő, aki ne kötött
volna biztosítást a terményre. A
gazdák a kormány felé is azonnal
jelentik, ha kár érte a táblákat, így
az agrárkár-enyhítési alapból is
számíthatnak támogatásra.
A lapzártánk idején a szakértők már csak öt százalék körüli
terméscsökkentést prognosztizáltak.
Az árak alakulása némi bizakodásra ad okot az ágazatban, az
elmúlt hetekben néhány száza-

lékkal drágult a búza, a tonnánkénti felvásárlási ár kétezer forinttal nőtt. – A termelők abban bíznak, hogy ez a folyamat nem szakad meg, és legalább az aratás
végéig kitart a drágulás. Az
áremelkedés egyébként elsősorban annak köszönhető, hogy
Európában és a világban is kevesebb búza van a piacokon a vártnál – jegyezte meg a GOSZ elnöke.
Az idei aratásra soha nem látott
változatosság jellemző, az ország
egyes részei között jelentős
különbségek vannak a betakarított termény mennyiségében és a
minőség is sok esetben eltérő.
Pusztavámi Márton, a Nemzeti
Agrárgazdasági (NAK) Kamara Vas
megyei elnökének beszámolójából megtudtuk, a megyében az
őszi árpa betakarítását július közepén befejezték, az átlagos termés-
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mennyiség hektáronként 5,3
tonna lett. Ez az aszályhoz képest
nem rossz eredmény a szakember
szerint, bár tavaly magasabb
hozamokkal dolgozhattak a termelők. A búzával lassan haladtak
a gazdák, mivel szinte minden
napra jutott egy kisebb zápor,
esetleg zivatar. A várakozások szerint jó lesz a termény minősége a
megyében, a hektolitersúllyal
azonban gond van. A csapadékhiány miatt a szemek nem fejlődtek
rendesen, a kalászból töpörödött
termést tudnak kinyerni a kombájnok. Emiatt Pusztavámi Márton becslése szerint az idén 15
százalékkal kevesebb kenyérgabona kerülhet a Vas megyei magtárakba. A repcetermés is kicsit
gyengébb lesz a vártnál, a 3,2 tonnás termésátlag nem nevezhető
jó eredménynek, a tavaszi és az
őszi árpa ellenben közelebb van a
tavalyi hozamokhoz. A viharok
Vas megyét sem kerülték el, voltak olyan repcetáblák, ahol a jégverés százszázalékos kárt okozott.
A búzában 30–40 százalékos ki
esést állapítottak meg a biztosítók
kárszakértői, a tavaszi árpában
pedig 50–60 százalékos lehet a
veszteség.
Bár a kártalanítás minden esetben jár a biztosítással rendelkező
gazdáknak, az aratást az idén így
is sokan veszteséggel fejezhetik
be. Pusztavámi Márton szerint az
árpát olyan olcsón veszik át a felvásárlók, hogy nagy nyereségre
biztosan nem számíthatnak a termelők, a búzatermesztés pedig
önmagában minden bizonnyal
veszteséges lesz. A kiesést az őszi
betakarítású növények kompenzálhatják. A megye vetésterületének közel fele őszi betakarítású
lesz. A szójának, a napraforgónak,
a kukoricának és a cukorrépának
jót tett a kora nyári eső. – Ami a
búzának és a repcének későn jött,
aranyat ért az őszi betakarítású
növényeknél – emelte ki a Vas
megyei elnök.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sem sokkal jobb a helyzet.
Taskó József, a NAK BAZ megyei

elnöke szerint a térségben jelentős jégverések voltak. Meggyaszó
és Mezőcsáp környékéről komoly
károkat jeleztek a gazdák, Szikszó
mellett is volt olyan hely, ahol teljesen letarolta a táblákat a jég. Az
ítéletidő mellett az aszály is megnehezítette a növények fejlődését. Épp akkor nem esett elég eső,
amikor a búzában fejlődésnek
indultak a szemek. – A csapadék
hiánya nagyban csökkentette a
termésmennyiséget, és talán a
minőségre is negatív hatással
volt. A tápanyagot csak akkor
tudja rendesen felvenni a növény,
ha van hozzá nedvesség – jegyezte meg a megyei elnök.
Az elnök szerint az aratás is
nehézkesen haladt, mivel minden
reggel esett, így csak délután tudták megkezdeni a munkát a gazdák. Az aratás közbeni csapadék a
minőségre is rossz hatással volt,
az eső ugyanis kimoshatja a szemekből a sikért, a beltartalmi
értékek így csökkennek. Az őszi
árpa betakarításával végeztek
elsőként a gazdák, a terményt
5900 hektáron aratták le a megyében. Az átlaghozamok hektáronként hat tonna körül alakultak,
ami nagyon jó eredménynek
mondható. Az elmúlt években is

hasonló átlagtermés került a magtárakba. Az őszi búza betakarításával ebben a megyében is lassabban haladnak, az átlagos termés hektáronként 5,5–5,6 tonna
között van. Rozsból és tritikáléból
egyelőre nem arattak, ahogyan a
tavaszi árpa is még a földeken
van. A repcét már levágták, a 3,2–
3,3 tonnás hozam nem nevezhető
túl jónak.
Az árakkal BAZ megyében sem
elégedettek a gazdák, az árpát
például nagyon olcsón veszik át,
tonnánként 30–32 ezer forintért,
ami az önköltségi árat sem fedezi.
– Eladásokról most még korai
lenne beszélni, a legtöbben raktárakban tárolják a terményt. A
malmi búzára hallottam már 44
ezer forintos tonnánkénti árat,
ami jó jel. De még így is kevés
ahhoz, hogy egy kis haszon is
legyen a termésen – fogalmazott
a szakember.
Németh Gergely, a NAK
Győr-Moson-Sopron megyei elnöke szerint a térségben nagyon
különböző eredmények születtek
az idén. A megyét a csapadék
mennyisége osztotta meg. Az
északi részen, a Mosoni-fennsíkon
nagyon kevés eső esett egész
évben. Míg a mélyebb fekvésű

területeken átlagon felüli a termés, addig a jó minőségű földek
még az átlagtól is elmaradnak. Az
őszi árpával időben végeztek a
gazdálkodók, július közepén már
a magtárakban volt a termés.
Ekkorra a repcével is végeztek a
gazdák. A tavaszi árpát ezt követően kezdték aratni a megyében.
A búza negyven százalékát sikerült learatni július közepéig.
A szakember várakozásai szerint
az idei közepes év lehet a megye
szántóföldi növénytermesztését
tekintve. A repce termésátlaga 2,4
tonna hektáronként, ez meglehetősen alacsony hozam. A búzánál 5
tonna körül mozog az átlag, ahogyan az őszi árpa is hasonló eredményt hozott. Ez azonban csak a
megyei átlag, voltak olyan táblák
is, ahol hektáronként 9 tonnás termést takaríthattak be a gazdák,
míg máshol 2,5 tonnáról érkezett
jelentés. Az árakkal kapcsolatban
jelezte: a földrajzi fekvéstől függ,
hogy a gazda mínuszban zárja-e az
évet a kalászos gabonáknál. – Akinek az átlag feletti termése van, az
nem fog ráfizetni, a mostani árak
mellett azonban egy átlag alatti
termés esetén garantált a veszteség – tette hozzá.
n Köpöncei Csilla
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FARMER-EXPO

Már a szezon elején bedőlt a dinnyepiac
Bár az idén is széles körű összefogással indult a magyar dinnyét
népszerűsítő kampány az országban, az egyes kiskereskedelmi
láncok tisztességtelen árpolitikája miatt végül csupán négy áruházláncban kóstolhatják meg a kiváló minőségű és népszerű terméket a vásárlók. A dinnyetermelők eközben egyre nehezebb
helyzetbe kerülnek, a meggondolatlan akciózás miatt a padlóra
kerültek a felvásárlási árak az országban.
négynapos akciót követően, július
10-től 129 forintra emelte az árakat. A példa azonban nem maradt
követők nélkül. Egy héttel az
angol multi akciója után a diszkontláncok is egymásra licitálva
vitték le az árakat.
Az agrárkamara szerint az áruházláncok ezzel a gyakorlattal
súlyos károkat okoznak az amúgy
is nehéz helyzetben lévő termelőknek. A NAK a Tesco ellen a

kat a fogyasztásösztönző kampányból kizárta a kamara, a kóstoltatásra ezért a korábbi hét helyszín közül csak négy bolthálózatban kerül sor.
A kamara rámutatott, hogy a
dinnye nettó felvásárlási ára általában a bruttó fogyasztói ár 25–30
százalékát teszi ki. Könnyen belátható, hogy a 100 forint alatti kilónkénti fogyasztói árnál a termelők
súlyos veszteséggel tudják csak

Debrecen, 2017. július
26. Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás
2017. augusztus 17-20.

Magyarország egyik meghatározó, évenként megrendezendő mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítása a debreceni
Farmer-Expo idén már 26. alkalommal nyitja meg kapuit a hazai és külföldi szakemberek és érdeklődők előtt, augusztus 17-20
között. Az idén is több mint 30.000 látogatót várunk közel 300 kiállítóval, akik lefedik a mezőgazdaság minden területét.
Jelentős számban képviseltetik magukat a takarmányokkal foglalkozó cégek, az állattenyésztés eszközeit, gépeit
értékesítő kiállítók és szép számmal lesznek haszongépjárművek is a megszokott széles mezőgazdasági gépkínálat
mellett. A kiállításon a zöldség- és gyümölcstermesztés tematikájú cégek is részt vesznek. Több élelmiszeripari kiállító
kínálja kiváló minőségű, hazai termékeit kóstoltatással egybekötve.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az idei évben is kiállít közösségi standján, ahol a kamarai szolgáltatások megismerésén túl
kóstoltatással egybekötött termelői piaccal, szakmai megbeszélésekkel és egyéb izgalmas programokkal várja az Expo látogatóit.

26. Farmer-Expo Szakkiállítás szakmai- és közönségprogramjai
Ízelítő programjainkból:
Szarvasmarha Tanácskozás • Sertés Fórum • Zöldség- és gyümölcstermesztési konferencia, termékkóstoló és vásár
Ökológiai gazdálkodás – tanácskozás • Élelmiszeripari konferencia
Magyar – Román – Ukrán – Horvát üzletember találkozó
Élőállat bemutatók (juh, kecske, ló, nyúl, sertés, szarvasmarha, szamár)
Nyulász fórum és gasztronómiai bemutató • Látványos lovas programok
Helyszín: Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyitva: 10.00 - 18.00 óra között
Debrecen, Böszörményi út 138.

Várjuk Önöket Debrecenben!
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Szervezők:
n

körzetben már szinte teljes mértékben oltott dinnyét, illetve új
fajtatípusokat is termesztenek.
Egyre nagyobb szerepet kap a
különleges, fekete héjú, mag nélküli, illetve a sárga húsú görögdinnye.

s

értékesíteni a dinnyét. Az önköltség ugyanis egy kiló dinnyére
vetítve 40 forint körül alakul. A termelők jelzései alapján egyébként
a felvásárlók is azonnal reagáltak a
kiskereskedők lépésére. A szezon
első hetében kínált árakat pár nap
alatt a felére mérsékelték, július

es

beszállítókkal szembeni tisztességtelen forgalmazói magatartás,
diszkriminatív árképzés, erőfölén�nyel való visszaélés miatt hatósági
vizsgálatot kezdeményez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalnál és a Gazdasági Versenyhivatalnál. A renitens üzletlánco-

Se d

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK), a Földművelésügyi
Minisztérium és az Agrármarketing Centrum az idén is összefogta
a kereskedőket, és fogyasztásösztönző programot indított. A kampányban részt vevő kereskedelmi
áruházláncok budapesti és vidéki
üzleteiben július 6-tól augusztus
20-ig hét héten át, hetente két
napon kóstoltatják és népszerűsítik a hazai dinnyét. Az áruházláncok mellett pedig az Erzsébet-táborokban és a Bátor-táborban is
megismerkedhetnek a gyerekek a
lédús termékkel.
A kampány és egyben a dinnye
szezon indulása azonban nem volt
zökkenőmentes. A program egyik
partnere ugyanis a magyar áru
megjelenésének hetében 99
forintra vitte le a dinnye kilónkénti
árát. A Tesco tisztességesnek semmiképp sem nevezhető akciójára a
kampányt elindító sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet Pócs
János országgyűlési képviselő. A
dinnyetermeléssel is foglalkozó
politikus szerint ezzel a lépéssel az
áruház nemcsak az idei szezont
veszélyezteti, hanem a következő
évek termelését is befolyásolja. –
Ha a gazdák úgy ítélik meg, hogy
ilyen árak mellett nem érdemes a
termeléssel foglalkozni, elképzelhető, hogy jövőre már nem lesz jó
magyar dinnye a kínálatban –
jegyezte meg.
Bár a termelők azonnal kilátásba
helyezték, hogy tiltakozó akcióval
fejezik ki nemtetszésüket a multilánc árpolitikájával szemben,
végül ultimátumot adva letettek a
demonstrációról. A Tesco a termelők kérésének megfelelően a

végén egy kiló dinnyéért már csak
25 forintot adtak a gazdáknak. Ez
az ár ráadásul az őstermelői kompenzációt is tartalmazza, így aki
vállalkozóként értékesíti a terméket, még ennél is kevesebbet
tehet zsebre.
A terméssel egyébként nincs
baj. Az időjárásnak köszönhetően
a minőség és a mennyiség is kiváló az országban. Az idén ötezer
hektáron termelnek dinnyét
hazánkban, ahonnan mintegy 200
ezer tonnát takaríthatnak be a
gazdálkodók. A hazai piac évente
120–150 ezer tonna dinnyét vesz
fel, az egy főre jutó fogyasztás évi
12–15 kilogramm, amit az időjárás
jelentősen befolyásol. A technológiai fejlődés jól nyomon követhető az ágazatban, a legtöbb termő-
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Válaszol a szakértő!

Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről
Az egyszerűsített foglalkoztatás bevezetésének célja 2009-ben
az volt, hogy a gyakorlatban kirívó visszaéléseken alapuló alkalmi
munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatást felváltsa és helyébe egy új, egyszerűsített adminisztrációval létesíthető munkaviszony szabályai lépjenek. A jogalkotó célja egyfelől a visszaélések
visszaszorítása, másfelől a
munkáltatók adminisztrációs terheinek csökkentése volt, a papír alapú
adminisztrációnak a gyorsabb és naprakész ellenőrzést lehetővé tevő elektronikus bejelentési kötelezettséggel való felváltásával, valamint a formalizált
munkaszerződés alkalmazásával.
A mezőgazdasági sajátosságok érvényesítése
miatt külön kategóriaként
jegyzik a növénytermesztési idénymunkát. A
mezőgazdasági termelés
sajátosságai miatt (időjárásnak való kitettség, szezonalitás) a növényter
mesztési idénymunka esetére az
általánostól eltérő, egyszerűbb és
rugalmasabb szabályozást alakítottak ki.
A hatályos egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény (Efotv.) számos
könnyítést tartalmaz. Ugyanakkor
az Efotv. célja az átmeneti, idényjellegű és alkalomszerű foglalkoztatás elősegítése, illetve az, hogy
a munka esedékességéhez és a
szezonális igényekhez igazítva
kerülhessen sor a munkaviszony
létesítésére. Az idénymunka és az
alkalmi munka kivételes foglalkoztatási formának tekinthetők
az Mt. szabályai szerint megvalósuló foglalkoztatáshoz képest. Az

egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre, amit a foglalkoztatónak az egyszerűsített foglalkoztatott munkavégzésének megkezdése előtt kell teljesítenie.
Az egyszerűsített munkaviszony létrejöttéhez a munkaszer-

ződést nem kell írásba foglalni, de
a feleknek lehetőségük van a
munkaszerződést a törvényben
meghatározott minta-munkaszerződés felhasználásával megkötni. A minta-munkaszerződés
alkalmazásának előnye, hogy a
munkáltató nem köteles munkaidő-nyilvántartást vezetni és a
munkabérről a tárgyhót követő
hó 10-éig írásos elszámolást adni.
Mezőgazdasági és turisztikai
idénymunka esetében a közteher
mértéke 500 Ft naponta, míg
alkalmi munka esetén 1000 Ft
naponta munkavállalónként.
A közteher megfizetésével nem
terheli a foglalkoztatót társadalombiztosítási járulék, szakképzé-

si hozzájárulás, egészségügyi
hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint adóelőleg-levonási kötelezettség. Azonban az
egyszerűsített foglalkoztatással
kapcsolatos bevallási kötelezettség alól nem mentesül, amit – a
közteherfizetési kötelezettséggel
egyező időpontig – szintén a
tárgyhót követő hó 12-ig elektro-

nikusan a 1608 nyomtatványon
kell megtennie.
Az egyszerűsített jogviszony
keretében alkalmazott munkavállaló nem minősül a társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak, nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyug
ellátás számításának alapja napi
500 forint közteher esetén (így
mezőgazdasági idénymunkánál)
1370 forint/nap, napi 1000 forint
vagy azt meghaladó közteher
esetén 2740 forint/nap.
Mezőgazdasági idénymunkának tekintendő a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állatte-

nyésztési, halászati, vadászati
ágazatba tartozó munkavégzés,
továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve
ezek társulása által a megtermelt
mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a
továbbfeldolgozás kivételével –,
feltéve, hogy azonos felek között
a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem
haladja meg egy naptári
éven belül a százhúsz
napot.
Idénymunka: az Mt. 90.
§ c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén
az év adott időszakához
vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az
olyan munkavégzést is,
amely az előállított
növény vagy állat biológiai sajátossága miatt
végezhető el kizárólag
abban az időszakban vagy
időpontban.
Az egyszerűsített munkaviszony keretében a
mezőgazdasági idénymunka
lehetővé teszi a mezőgazdasági
ágazatban foglalkoztatók számára, az időjáráshoz vagy szezonhoz
kötött munkák esetében a megnövekedett élő munka igényének
rugalmas, gyors, legális kielégítését. A munkáltató akár 120 napig
egybefüggően is foglalkoztathat
mezőgazdasági idénymunka
keretében.
A foglalkoztató részére a mezőgazdasági idénymunkánál a törvény létszámkeretet nem határoz
meg, míg naponta alkalmazható
alkalmi munkások számát a főállású foglalkoztatottak létszámától
teszi függővé.
n NAK

Tájékoztatási szolgáltatást nyújt
a kamara falugazdász hálózata
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyerte el a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program keretében a Tájékoztatási Szolgáltatásra (TISZ) kiírt
pályázatot. A tájékoztatást az aktuális szakmai és agrárpolitikai, agrárszabályozási kérdésekről, valamint a
hatályos és új jogszabályokkal,
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos ismeretekről a Kamara TISZ
tanácsadóin (falugazdászok/referensek) keresztül napi gyakorisággal
minden érintett, illetve érdeklődő
gazdálkodó számára térítésmentesen nyújtja. A TISZ tevékenység ezáltal közvetett módon a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozó és az
erdészeti ágazat szereplőit támogat-

ja az elsődleges mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, erdőgazdálkodás, környezetgazdálkodás,
Rövid Ellátási Lánc együttműködés,
fiatal gazdálkodó szakterületeket
érintve, Magyarország egész terü
letén.
Országosan mintegy 233 állandó
ügyfélszolgálati irodában (TISZ
iroda) kaphatnak személyesen információt az érdeklődők, amelynek
helyszínei és nyitvatartási idejük a
NAK portálon elérhetőek.
A szolgáltatás a személyes információátadáson túl az ügyfélszolgálaton és elektronikus, illetve írott
médián keresztül is minden érdeklődő számára elérhető. Az említett fel-

adatok hatékony ellátása érdekben a
kamara a NAK portálon belül tematikus szakmai oldalt (TISZ aloldal)
működtet. A gazdálkodóknak heti
rendszerességgel elektronikus úton
megküldi – illetve a honlapra feltölti
– a Szakmai hírlevelet. Az írott sajtó,
illetve kézikönyvek és rendezvények
által a gyakorlati, szakmai ismereteket továbbítja az érdeklődő célközönség felé.
A www.kolcsonosmegfeleltetes.
eu aloldal segítségével biztosítja a
támogatások feltételéül szabott előírásokról és kötelezettségekről szóló
tájékoztatást, hogy az érintett célcsoportok a támogatásokhoz szankciómentesen hozzájuthassanak.

Hatékony segítséget nyújt az elektronikus úton történő kérelmek
benyújtásában és a szükséges adatszolgáltatások teljesítésében.
A tájékoztatási szolgáltatás célja,
hogy a TISZ tanácsadók országos
lefedettségével az információáramlás és a tudásátadás biztosítása révén
a kamara hozzájáruljon a vidéki gazdaságok fenntarthatóságához, az
erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez, a környezeti teljesítményük javításához, a minőségi rendszerekhez
és a tanúsítási rendszerekhez való
csatlakozás elősegítéséhez és az
együttműködési készség javításához.
n NAK

Fontos változások a területalapú és zöldítési támogatásoknál
A 2018-as támogatási évtől várhatóan több olyan változás is életbe
lép, amely hatást gyakorol a
vetésszerkezet kialakítására, a
gyommentesítés módjára és a zöldítési előírások korábbi években
megszokott módon történő teljesítésére. Bár többen az EFA követelmény 5 százalékról 7 százalékra történő emelésétől féltek a legjobban,
az Európai Bizottság döntése értelmében a kötelezően kialakítandó
ökológiai jelentőségű területek
mértéke a jövőben nem emelkedik,
tekintve hogy a jelenlegi érték mellett is eléri a számára kitűzött környezetvédelmi hasznot. Azonban
talán az emelésnél is nagyobb
nehézséget jelent majd több más
módosítás. Az elmúlt hónapokban

az EU döntéshozó szervei elfogadták ugyanis a Bizottság azon javaslatát, miszerint egyes EFA területeken tilos a növényvédőszer használata. Így 2018-tól a parlagon, a nitrogénmegkötő növényekkel bevetett
területeken, az ökológiai jelentőségű másodvetések területén, valamint az erdőszélek mentén fekvő
határsávok esetén tilos lesz bárminemű növényvédőszert alkalmazni.
Tekintettel erre a szigorításra, várhatóan jelentősen csökken majd ezen
EFA-elemek népszerűsége. Tovább
szűkül a gazdálkodói lehetőségek
köre azzal is, hogy 2018-tól eggyel
kevesebb EFA-elemmel teljesíthetik
kötelezettségeiket, ugyanis kikerül
az EFA-elemek köréből a vizes árok.
Ugyanakkor fontos változás, hogy a

jövőben a 0,25 hektárt el nem érő
területek is elismertethetőek parlagként, másodvetésként, nitrogénmegkötő növényként és egyéb táblaszintű EFA-elemként. Egy elemmé
olvad össze a sövény, a fás sáv és a
fasor, valamint a jövőben olyan fás
sáv is elismerhető lesz legfeljebb 10
méteres szélességben, amely szélesebb, mint 10 méter, de nem szélesebb 20 méternél.
Azok a gazdálkodók, akik területükön nem tesznek eleget a gyommentesség minimumkövetelményének, a jövőben számítsanak arra,
hogy ennek következményeit sokkal szigorúbban érvényesíti majd a
hatóság. A vonatkozó jogszabály
értelmében a gyomosodással érintett terület adott évben elesik a

területalapú támogatástól, azonban
ezt a szabályt az elmúlt években
nem sikerült minden esetben maradéktalanul érvényesíteni. A hazai
jogalkotó és végrehajtó szervek
döntése alapján akár már idén, de
2018-tól biztosan elesnek a terület
alapú támogatásoktól azok a teljes
táblák (nem csak az érintett parcella!), amelyeken a hatóság virágzó
parlagfű nagymértékű jelenlétét
állapította meg és parlagfű elleni
közérdekű védekezést rendelt el.
Érdemes tehát minden érintettnek
a korábbinál jóval körültekintőbben
eljárni a gyommentesítés során,
mert vétség esetén tábláira semmilyen támogatást nem vehet fel.
n Palakovics Szilvia
vezető agrárpolitikai szakértő
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A káresemények bejelentési szabályai
A szélsőséges időjárás eredményeként egyre több gazdálkodó
válik vis maior eseménnyel érintetté. Emiatt fokozottan figyelni
kell a káresemények megfelelő
bejelentési módjára, annak érdekében, hogy a támogatásokhoz
kapcsolódó feltételek maradéktalanul teljesülhessenek. Erről részletes tájékoztatást a 60/2017.
(IV.26.) Kincstár Közleményben
olvashatnak.
Az egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior esemény bejelentése kizárólag az erre a célra létrehozott elektronikus felületen
tehető meg. Egyéb esetben az általános vis maior bejelentő felület

használata alkalmazandó a Kincstár elektronikus rendszerében.
Amikor bekövetkezik egy előre
nem látható káresemény, akkor a
gazdálkodóknak lehetősége van
vis maior bejelentést tenni, ha emiatt valamilyen támogatási feltétel
betartását nem tudja vállalni. A vis
maior eseményt akkor célszerű
bejelenteni, amikor a káresemény
által okozott probléma már egyértelműen meghatározható, és felmérésre került az is, hogy a
növényállomány kipusztulásával,
jogcímspecifikus feltételek teljesítésének elmaradásával vagy terméskieséssel járt-e, mert a bejelentés módját ezek határozzák meg. A

bejelentés határidejét illetően a vis
maior rendelet szerint a káresemény bekövetkeztétől számított
21 napon belül kell jelenteni, illetőleg attól az időponttól számított 21
napon belül, amikor a helyzet lehetővé teszi azt a gazdálkodó számára, azonban legkésőbb a vis maior
bekövetkezésétől számított 6
hónapon belül.
A kárenyhítő juttatás igénybevétele során a termésátlag-csökkenést vagy a terméskiesést mint
káreseményt nem a vis maior
elektronikus formanyomtatványon kell bejelenteni! Arra az
Államkincstár Mezőgazdasági
Kockázatkezelési Rendszer (MKR)

kárbejelentő bizonylat felülete
szolgál. Ha vis maiornak is el
kívánja számolni a bejelentést a
gazdálkodó, akkor az az MKR-ben
jelölhető, tehát nem kell külön vis
maior bejelentést is tennie, azonban a vis maior bejelentés nem
minősül egyben kárenyhítési
bejelentésnek is!
Ha a gazdálkodó a vis maior esemény következtében a gyommentesítési feladatokat nem tudja
betartani, illetve az a kölcsönös
megfeleltetés körébe tartozó HMKÁ
előírást is érint, úgy az elektronikus
felületen mindkettőt jelezni kell.
n Ribóczi Edina
agrárszolgáltatási csoportvezető

Újra az agrár-környezetgazdálkodási támogatásról!
A megfelelő teljesítés megvalósítása érdekében a nyertes pályázók számára javasolt a pályázati
feltételek időnkénti áttekintése.
Akik például 2016-ban nyújtották
be kérelmeiket az agrár-környezetgazdálkodási pályázati felhívásra (AKG), bár nemrég kapták
kézhez támogatói okiratukat,
nekik már 2017. január 1-jétől be
kellett tartaniuk a vállalt előírásokat – kivéve az e dátum előtt
vetett kultúrák esetében a táblaméretre, valamint az ellenőrzött
(fémzárolt) szaporítóanyag felhasználására vonatkozókat.
A támogatott AKG szántóterületen az integrált növényvédelem
keretében a 2017. 01. 01-e után
vetett növénykultúrákra vonatkozó általános kötelezettség, hogy

hibrid kukorica, repce, búza, napraforgó esetében évente, a többi
növényfaj esetén 2 évnél nem
régebbi számla vagy bizonylat
megléte szükséges a minősített
vetőmag használatáról. Amennyiben a gazdálkodó a fémzárolt
vetőmaghasználatot választotta,
úgy minden esetben a főnövényre és a másodvetésre is 1 évnél
nem régebbi szaporítóanyag
vásárlásáról szóló számlával,
bizonylattal kell rendelkeznie.
Az AKG területére – kivéve gyep
– az 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény meglétének
folyamatosnak kell lennie. Új belépőknek 2017. 12. 31-ig kell a talajmintát a laboratóriumba juttatni,
azonban ügyelni kell arra, hogy a
műtrágyahasználat előtt a talaj-

vizsgálati eredmény már rendelkezésre kell álljon. A folyamatosság szempontjából a talajminta
leadásáról szóló átvételi igazolás
is elfogadható. A talajvizsgálati
eredmény attól függetlenül elfogadható, hogy azt kinek a nevére
állították ki.
A talajvizsgálati eredményeken
alapuló tápanyag-gazdálkodási
tervet évente szeptember 30-ig –
vagy azt követő betakarítás esetén
a betakarítást követő 30 napon
belül – kell elkészíteni. Ültetvény
esetében választható előírás a
levélmintavétel, amit minden
évben 08. 31-ig kell elvégezni a
vegetációs periódusok figyelembe
vételével. A kötelező vagy választott agrotechnikai műveleteket a
művelet befejezését követő 15

napon belül be kell jelenteni a
Kincstár elektronikus felületén.
Ültetvényeknél a kivágás, újratelepítés jelentésére kell figyelni,
mert ennek hiányában a terület
kizárására kerülhet sor.
Nem jogosult támogatásra az
egybeművelt tábla, illetve ha egy
adott blokkon belül a gazdálkodó
a kötelezettségvállalással érintett
területével szomszédos, AKG-ban
nem támogatott területén azonos
növényt termeszt, akkor a területeket el kell különítenie. Az AKG-ban
bizonyos növényvédőszerek alkalmazása tilos, melyet 2017. 01. 01-től
az új belépőknél is ellenőriznek. A
tiltólista a www.szechenyi2020.hu
weboldalon elérhető.
n Sztahura Erzsébet
szakmai koordinátor
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Az első negyedévben 64 milliárd
forint jutott a gazdálkodókhoz
A tervek szerint 2017-ben mintegy 722
milliárd forint szolgálja az agrárium és a
vidék fejlesztését támogatás formájában.
Az agrár- és vidékfejlesztési
támogatásokra összességében
63,7 milliárd forintot fizettek ki
2017 első negyedévében. A
korábbi gyakorlathoz hasonlóan a
kifizetések zömét, 60 százalékát a
termelőknek nyújtott közvetlen
támogatások adták, összegük az
előző év azonos időszakában
folyósított összeg (126,5 milliárd
forint) közel harmadát érte el. A
számottevő csökkenés azzal
magyarázható, hogy az előző év
végén jelentős előleg- és részfizetés valósult meg a közvetlen
támogatások keretében. A hazai
költségvetésből finanszírozott
nemzeti támogatások keretében
egyébként jelentős összeget, 20,5
milliárd forintot folyósítottak az
első negyedévben.
A Vidékfejlesztési Program
2014–2020 intézkedéseire 0,7 milliárd forintot utaltak a vizsgált
időszakban, míg a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programra
nem történt kifizetés 2017. március 31-ig.

A piac szabályozását célzó
intézkedésekre 4,3 milliárd forintot fordítottak, amelynek zöme
továbbra is a kiegészítő nemzeti
támogatással működő programokat fedezte, nagyobb részben
nemzeti forrásból.
A tervek szerint 2017-ben mintegy 722 milliárd forint szolgálja az
agrárium és a vidék fejlesztését
támogatás formájában. Ezen belül
közvetlen termelői támogatásokra 395,7 milliárd forintot, piaci és
egyéb támogatásokra 32,4 milliárd forintot és a nemzeti támogatás jogcímeire további mintegy 88
milliárd forintot vehetnek igénybe
a kedvezményezettek a 2017. költségvetési évben. A 2014–2020-as
tervezési és programozási ciklushoz kapcsolódó vidékfejlesztési
és halászati programokra a 2017.
évre előirányzott támogatási
összeg az előző évhez képest
közel 100 milliárd forinttal, 206,1
milliárd forintra bővült.
Az első negyedévben a támogatási összeg a korábban tapasztalt

80–20 százalékos aránytól eltérően 64,1–35,9 százalékban oszlott
meg az uniós és a nemzeti forrás
között. Európai uniós forrásból
40,9 milliárd, hazai forrásból
további 22,9 milliárd forint kifizetése valósult meg. A 2017. évre
előirányzott támogatási összeg
viszont továbbra is a 80–20 százalékos megoszlást követi, 591 milliárd forintot folyósíthatnak az
európai uniós, 131,7 milliárd forintot pedig a nemzeti költségvetésből a 2017. évi agrár-vidékfejlesztési támogatásokra.
A közvetlen támogatás jogcímein az év első három hónapjában 38,2 milliárd forint jutott el a
termelőkhöz, amely az előző év
azonos időszakához képest számottevően kevesebbnek bizonyult – ennek oka szintén a tavalyi
előleg- és részfizetés. Az összeg
legnagyobb részét, 69 százalékát
(26,4 milliárd forint) a zöldítési
támogatás tette ki, míg a terület
alapú támogatás a közvetlen
támogatások mintegy 15 százalékát (5,7 milliárd forint) adta. Emellett a gyümölcstermesztés és az
ipari zöldségnövény támogatására közel 1,5–1,5 milliárd forintot
folyósítottak. A fiatal mezőgazdasági termelők a cukorrépa-ter

mesztés támogatásához hasonló
összegű, 1,1 milliárd forintos
támogatásban részesültek. A termeléshez kötött támogatások
keretében mindössze 345 millió
forintot fizettek ki a kedvezményezetteknek.
A termelőket ért agrárkárok
enyhítésére a gazdálkodók befizetéseiből a 2017. évre is 4,3 milliárd
forint áll rendelkezésre, amely
összeg kiegészül további, a hazai
költségvetésből elkülönített
összeggel, 4,3 milliárd forinttal.
Így összességében 8,6 milliárd
forint áll a gazdálkodók rendelkezésére a 2016. évi károk kompenzálására 2017-ben. Ebből az
összegből 4,9 milliárd forint támogatás kifizetése valósult meg az
első negyedévben.
n Raffai Ferenc
HIRDETÉS

Vágóhíd eladó
A vágóhíd maximális kapacitása:
50 db sertés/nap, vagy
10 db szarvasmarha/nap, vagy
50 db juh/nap
A darabolás maximális kapacitása:
500 kg/nap, 2,5 tonna/hét
130 tonna/év
A vágóhíd Fehérvárcsurgón található
Elérhetőség:
Telefon: 06-30-964-72-05
E-mail: avium2000@avium.hu
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Nagy az érdeklődés az erdészet iránt
Az Országos Erdészeti Egyesület 148. vándorközgyűlésére a
Somogy megyei Kaszó Zrt. működési körletében felállított óriási
rendezvénysátorban került sor
2017. június 23-án.
Nem az a fő kérdés, hogy mit
alkottunk az elmúlt másfél évszázadban, hanem, hogy mit teszünk
ma, hogyan alakítjuk egyesületünk
és ágazatunk jövőjét – figyelmeztetett Zambó Péter, az Országos
Erdészeti Egyesület (OEE) elnöke.
Mint mondta, a szervezet ismét
jelentős szerepet vállalhat a vándorgyűléshez hasonló nagyrendezvények megszervezésében. A
szakember rámutatott, hogy az

egyesület rendezvényei a lakosságnak szólnak, és az erdőkkel kapcsolatos véleményformálást segítik
elő. Leszögezte: az erdőkkel kapcsolatos ismeretek alacsony szintűek, az erdészet iránti érdeklődés
viszont nagy. Egyelőre alacsony
azok aránya, akik a pozitív jelenségeket az erdészek munkájához kötnék, ennek ellenére a szakma megítélése javul, miközben a társadalom komoly elvárásokkal fordul az
erdészek felé.
Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára
elmondta: az erdésztársadalom Trianon után megmutatta erejét, és
napjainkra megduplázta az akkori

erdőterületet. Kiemelte, hogy a
leghatékonyabb természetvédelmi
eszközünk a szakszerű erdőgazdálkodás. A legaktívabb természetvédő társadalmi csoport az erdészeké. Nekik köszönhető a mai erdészeti kultúra, a mai erdőszerkezet
és gazdálkodási színvonal. Az
államtitkár köszönetet mondott
azért a mintegy 15 milliárd forintnyi közjóléti fejlesztésért, amit az
utóbbi tíz évben valósítottak meg
az erdészeti társaságok. Felhívta a
figyelmet, hogy a közjóléti beruházások nem érnek véget az állami
erdők határánál, hanem a
magán-erdőgazdálkodóknál is
létesülnek hasonló fejlesztések.

Hozzátette, hogy a közelmúltban
született meg az az erdőtörvény,
amely a hazai erdésztársadalom
szakmai műhelyeiben készült, és a
legmodernebb, leghatékonyabb
lehetőségeket tartalmazza, a hatékony, észszerű és reális természetvédelemhez.
Az ünnepi közgyűlés végén az
első kaszói egyesületi vándorgyűlés alkalmából kopjafaavatásra került sor, ahol Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, valamint dr.
Bitay Márton Örs mondott avató
beszédet.
n Dr. Somogyvári Vilmos
Erdő- és vadgazdálkodási szakértő

Megelégedettséggel lehet tudomásul
venni az új erdőtörvényt
Június 28-án tartotta meg
országos ülését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdő- és
vadgazdálkodási osztálya a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermében.
Az osztályülésen ifj. Hubai Imre,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős alelnöke köszöntötte a jelenlévőket,
majd Győrffy Balázs, a NAK elnökének üdvözletét is tolmácsolta.
Papp Gergely, a NAK főigazgató-helyettese az erdőtörvény
módosításával kapcsolatban kifejtette, hogy az egyetem elvégzése
után megfogadta, hogy többé
nem lesz maradéktalanul elégedett semmivel, most azonban arra
kérte az erdészeket, hogy az erdőtörvény sikeres módosítása miatt
mégis érezzenek megelégedettséget. Hozzátette: sok apró lépés
még hátra van, így teljesen nem
lehet hátradőlni, de a módosítás
már önmagában is egy nagyon
nagy eredmény. „Az erdészek
összefogásból példát mutattak a
mezőgazdasági termelőknek.

Megmutatták, hogy milyen az,
amikor egy teljes szakma közösen
dolgozik egy ügyért” – fogalmazott a szakember.
Mocz András, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének (MEGOSZ)
elnöke szerint a magán-erdőgazdálkodás felértékelődött, és ez a

törvényben is megjelenik. Hozzátette, hogy a kiszámítható jogszabályi környezet a záloga az eredményes gazdálkodásnak. „Olyan
erdőtörvény született, ami a
magyar erdőgazdálkodókat szolgálja a természetvédelmi értékek
megóvása mellett” – mondta el,
jelezve, hogy a magyar magáner-

dősök az elmúlt évtizedekben 200
ezer hektár új erdőt hoztak létre,
aminél szerinte nincsen jelentősebb természetvédelmi tevékenység. Mocz András a jövőbeli feladatok közül a végrehajtási rendeletek megalkotását emelte ki.
Lényegesnek tartotta, hogy a gazdasági szereplők is részesei legyenek ennek a folyamatnak.
Luzsi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara erdő- és
vadgazdálkodási osztályának
elnöke élesen bírálta a Vidékfejlesztési Program erdészeti pályázatait. Mint mondta, mindössze
háromezer hektárra pályáztak,
ami nagyjából 3 milliárd forintot
jelent, a rendelkezésre álló 50 milliárdból. Fontosnak nevezte
mielőbb elgondolkodni azon,
hogyan használjuk majd fel a
„maradék” összeget. Mint mondta, szeretnék 25 százalékkal megemelni az erdőtelepítési egység
árat, ami az ültetvényszerű erdőkre is vonatkozna.
n Dr. Somogyvári Vilmos
Erdő- és vadgazdálkodási szakértő
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Újabb kedvezményeket kapnak
az erdőtelepítésre pályázók
Ősszel újabb kedvezményeket kaphatnak az
erdőtelepítésre pályázó gazdálkodók. A tervek szerint akár tíz százalékkal is megemelheti az egységköltség szintjét a Miniszter
elnökség. Az ágazatnak szánt támogatások
iránt változó igény mutatkozik, a géptámogatásra szánt forrást pillanatok alatt elkapkodták az érintettek, más célok azonban nem
ilyen népszerűek.
Hosszú idő után ismét pályázhatnak az erdőgazdálkodók ipari faültetvények létrehozására. Mindezt a
nemrég módosított erdőtörvény és
egy kormányrendelet tette lehetővé – nyilatkozta lapunknak Mezei
Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért
felelős helyettes államtitkára. Ezzel
nemcsak hosszú távon is nyereséges, fenntartható jövedelemhez juthatnak a gazdák, hanem csökkenhet a természetes erdeinkre nehezedő egyre nagyobb nyomást a
faipar részéről. A fa mint természetes nyersanyag iránti igény ugyanis
világszerte folyamatosan emelkedik. A helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy az erdőtelepítési kedv
növelése érdekében a tervek szerint
ősszel jelentősen, akár 10 százalékot
is meghaladóan megemelik az egységköltségeket. Így még kedvezőbb feltételek mellett használhatják fel az elnyert támogatást az
erdőgazdálkodók.
Az erdészeti támogatások legfontosabb célja, hogy bővüljön a hazai
erdőállomány. – Magyarországon
évtizedek óta örvendetes módon nő
az erdővel borított területek aránya.
A kormány célja, hogy ez a kedvező
tendencia tovább folytatódjon –
mutatott rá Mezei Dávid. Az erdők
szén-dioxid-megkötő potenciáljuknak köszönhetően nemcsak a klímaváltozás elleni küzdelem legfontosabb eszközei, értékes élőhelyet
nyújtanak számtalan fajnak, hanem
egyben – tudatos és felelős gazdál-

kodás esetén – hatalmas gazdasági
erőforrásnak minősülnek.
A helyettes államtitkár kiemelte: az
elmúlt hónapokban számos kritika
érte a Miniszterelnökséget amiatt,
hogy a vidékfejlesztési felhívásokat
gyakran módosítják. Mindez azonban kizárólag a pályázók érdekeit

szolgálja. – Minden esetben a kedvezményezettek érdekében, sokszor
az ő jelzésükre változtatunk a feltételeken – jegyezte meg.
A Vidékfejlesztési Program 1300
milliárd forintos keretéből mintegy
100 milliárd forint áll rendelkezésre
erdészeti fejlesztésekre, döntően a
magán-erdőgazdálkodók számára.
Egyes esetekben a meghirdetett
keretösszegeket jelentős nagyságú
determináció, azaz az előző, 2007–
2013-as időszakban megítélt támogatásból eredő áthúzódó kötelezettségvállalás terheli. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló 100
milliárd forintnál kisebb összeget
oszthatnak szét a nyertes gazdálkodók között ebben a ciklusban.

Mezei Dávid jelezte: a pályázati felhívásokat a szakmai érdekképviseleti szervezetek, elsősorban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége,
illetve az Országos Erdészeti Egyesület bevonásával, közösen alakították ki. Az irányító hatósági feladatokat ellátó államtitkárság arra
törekedett, hogy az erdészei ágazat igényeire, problémáira reagálva
a lehető legszélesebb körű tevékenységekre, fejlesztésekre lehessen pályázni a 2020-ig szóló Vidékfejlesztési Programban.
Lapunk kérdésére elmondta: az
erdészeti források iránt változó igény
mutatkozik. Az erdészeti gépek
támogatására kiírt pályázat például
rendkívül népszerűnek bizonyult. A
beérkezett kérelmek pár hét alatt
meghaladták a rendelkezésre álló
keretösszeget. Az erdészetek június
elsejétől adhatták be az erdészeti
géptámogatási pályázatokat. A szakma régóta várta az ágazat technológiai színvonalának emelését célzó
kiírást. Vélhetően ez is indokolja,
hogy az akár 100 millió forintra rúgó
vissza nem térítendő állami támogatást hamar elkapkodták az érintettek. A támogatás az erdészeti gépek
piacát is minden bizonnyal felpörgeti majd.
A többi erdészeti pályázat egyelőre lassabb ütemben telítődik, az irányító hatóság ugyanakkor már vizsgálja az alacsony érdeklődés okait. –
Ha tudunk, a pályázati felhívások
módosításával igyekszünk segíteni.
Ha kell, természetesen az Európai
Bizottsággal egyeztetve, a Vidékfejlesztési Programot is finomhangoljuk majd – szögezte le a helyettes
államtitkár. A cél ugyanis az, hogy a
rendelkezésre álló keretet felhasználják az érintettek, ezzel is javítva a
gazdálkodás eredményességét és
versenyképességét az ágazatban.
n Köpöncei Csilla
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Élelmiszer-fogyasztási adatok a
termékfejlesztés szolgálatában – Cukor
A cukor egyértelműen az utóbbi évek legtöbbet támadott élelmiszeripari alapanyaga. Vajon az alacsony szénhidráttartalmú
étrendek népszerűsége miatt iktatják ki
egyre többen életükből, vagy más okok
miatt is kerülik a cukorral készült ételeket
és italokat?
A cukor, azaz a szacharóz a
modern élelmiszeriparban elterjedten használt, olcsó és könnyen használható alapanyag. Édes íze és techno-funkcionális tulajdonságai révén
a tejtermékektől kezdve az alkoholos italokig minden kisebb és
nagyobb kategóriában a leggyakoribb összetevők között található.
Élettani hatását tekintve fontos
energiaszolgáltató tápanyag, egy
gramm cukor 4,2 kcal energiával
járul hozzá a szervezet napi szükségletének kielégítéséhez. Bár ez
szinte a fele a zsírok energiatartalmának, az utóbbi években mégis a
cukor került a fogyókúrázók és az
önjelölt életmódguruk célkeresztjébe: lassan minden problémáért ezt
teszik felelőssé, legyen szó elhízásról, cukorbetegségről vagy éppen
inzulinrezisztenciáról.
A TÉT Platform kutatása alapján
is jól kimutatható a cukor elutasítottsága: minden második megkérdezett (56%) csökkenti cukorfogyasztását az egészsége érdekében, míg például ugyanezen cél
érdekében csak alig negyedük
(23%) mérsékelné az elfogyasztott
ételek mennyiségét. A Központi
Statisztikai Hivatal 2015. évi adatai
alapján az átlagos hazai cukorfogyasztás 39 g/fő/nap, amely kb. 2
púpozott evőkanálnyi mennyiségnek felel meg. A 2014-ben végzett
Országos Táplálkozási és Tápláltsági Állapot Vizsgálat szerint
inkább a mértékkel van probléma:
a férfiak átlagosan 2718, a nők
2033 kcal-t fogyasztanak naponta,
ami meghaladja a szükségletein-

ket, eközben a hozzáadott cukorból származó energia százalékos
aránya mindössze 7,6, illetve 8,6
százalék, azaz a nemzetközi ajánlás (10%) alatt marad mindkét
nem esetében. Érdekes, hogy
mindeközben a zsírok esetén az

ajánlott maximum 30 energiaszázalékot a nők több mint húsz, a
férfiak közel 30 százalékkal lépik
túl (37,3 illetve 38,4%)! A legfrissebb hazai táplálkozási ajánlás, a
Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége által kidolgozott
Okostányér ® javaslata szerint
éppen ezért az ételkészítéshez a
lehető legkevesebb sót, cukrot és
zsiradékot kell felhasználni.

Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai
vezetője szerint a fogyasztási adatokon túl a tudatlanság, vagyis a
téves információk elfogadása is
hozzájárul a cukor negatív megítéléséhez: „Azt az egyszerű, de
téves állítást, miszerint a cukor
hizlal, a válaszadók 93 százaléka
helyesnek tartja, ezen belül közel
kétharmaduk teljesen egyetért
vele. Az igazság viszont az, hogy
nem egyetlen tápanyag, hanem a
kiegyensúlyozatlan étrend, a
helytelen életmód vezet túlsúlyhoz. Rémisztő, hogy a megkérde-

zettek közel háromnegyede azzal
is egyetért, hogy a cukor a felelős
a cukorbetegség kialakulásáért,
és még többen gondolják úgy,
hogy csak a cukor rongálja a fogakat.”
A tévhitek terjedésének további
jó példája, hogy az emberek 73
százaléka szerint a barna cukor
egészségesebb, mint a fehér
cukor, és pont egyharmaduk tel-

jes mértékben egyetért ezzel. Ám
a valóság az, hogy a barna cukor
is éppen olyan szacharóz, mint
ahogy a nádcukor is, azaz leg
alább 99,9 százalékban pont
ugyanaz, mint ami a fehér kristálycukros zacskóban van.
Ezek után nem meglepő, hogy
a fogyasztók 15 százaléka azt az
élelmiszert tekinti egészségesnek,
amelynek alacsony a cukortartalma, míg például csak 7 százalékuk
szerint ilyen az, amit a vitamindússág jellemez. Nagy dilemmát
jelent a fogyasztóknak az, mitől
legyen akkor édes az a termék,
amit meg szeretnének venni: 46
százalékuk inkább az édesítőszerek használatára szavaz, és a
cukorral készült élelmiszereket
csupán 23 százalékuk választaná.
A „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” jelölés a fogyasztók többségének (52%) pozitív tulajdonságot jelent, ami miatt nagyobb
valószínűséggel választják az
olyan élelmiszert, amelynek csomagolásán ez szerepel.
Az élelmiszeripari termékek
hozzáadott cukortartalmának
csökkentése − mindamellett,
hogy a sócsökkentés után az
Európai Unió reformulációs javaslatainak újabb sarokköve − a hazai
fogyasztók számára vonzó tulajdonság. Az élelmiszeripar felelősen gondolkodó szereplői a
fogyasztók egészségének érdekében több lépést is tettek a hazai
cukorfogyasztás csökkentésére.
Ilyen például az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének
égisze alatt meghirdetett „Együtt
a fogyasztókért” program, amelynek keretében több cég is tett vállalásokat arra vonatkozóan, hogy
termékei cukortartalmát több lépcsőben csökkenti.
n Antal Emese,
Pilling Róbert (TÉT Platform)
n Dr. Szűcs Viktória (NAK)
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KITE Innovációs Napok – Porondon a jövő
A mezőgazdasági munkagép a fedélzetén
ember nélkül dolgozik a szántóföldön. A
több száz lóerős monstrum az előre
beprogramozottakhoz képest, a felhasznált navigációs technológiának köszönhetően maximum kettő centiméteres(!) eltéréssel hajtja végre a műveleteket. És ez
nem sci-fi, hanem a mai valóság!
Minderről a KITE Zrt. adott ízelítőt az
Innovációs Napok rendezvényén.
Az innováció a fejlődés elsődleges mozgatórugója. Többek
között ezt hangsúlyozta Szabó
Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója, amikor a társaság innovatív
kutatási és fejlesztési tevékenységét mutatta be a KITE Innovációs
Napok megnyitásakor. Elmondta,
hogy a mezőgazdaság területén a
cég közel 45 év alatt olyan komplex rendszert hozott létre, amely
felerősíti a benne lévő elemek,

jelen esetben az agrotechnológia,
műszaki megoldások és IT technológia egymásra gyakorolt hatását, és rendszerszemlélettel ellátva, hosszú távon, fenntartható
módon képes biztosítani a
magyar mezőgazdaság jövedelemtermelő képességét és versenyképességét. A KITE Zrt. ma,
mindent összevetve, évente több
mint egymilliárd forintot költ a
kutatási és fejlesztési tevékenységére, és ezzel Magyarország vezető innovátorai között előkelő
helyet foglal el.
A társaság ötévente mutatja be
a már meglévő és leendő partnerei számára a precíziós gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatait,
kutatási és fejlesztési tevékenységét. A nap során a látogatók a
kutatási területeiken található,
nem mindennapi látványt nyújtó
repce-, kalászos, szója-, kukoricaés napraforgóállományok mezo-

parcellás és multifaktoriális kísérleti területeit, illetve a technológiába illeszthető műszaki eszközöket is megtekinthették. Szó
esett a precíziós gazdálkodás
során felhalmozódott adatok
kezeléséről, a precgazd.hu honlap
újdonságairól és az új fejlesztésekről, mint a meteorológiai adatok kezelése, valamint a terményszárítással kapcsolatos legújabb
technológia bevezetése.
A rendezvényen elhangzott, a
KITE Zrt. már a kezdetektől élen
járt az ágazatok, a meghatározó
szántóföldi növények termesztéstechnológiájának fejlesztésében
és az intenzitás növelésében. Az
új technológiák, gépek és inputanyagok adaptációja komoly előzetes fejlesztési munkát és tesztelést követel meg. Egy új technológia értékelése többlépcsős folyamatban zajlik. Első lépésként
négyismétléses, statisztikailag
értékelt kisparcellás kísérletekben
vizsgálják az új hibridek, fajták,
növényvédő szerek és eljárások
előnyeit és hátrányait. Alapvetően
a napraforgó, a kukorica, a kalászos, a repce és a szója kultúrákban végeznek kísérleteket. A
kisparcellás kísérletekben átfogó
képet kapnak a legmodernebb
technológiák értékét tekintve.
Ezzel a módszerrel viszonylag kis
területen tudják beállítani a legtöbb eltérő kombinációt. Ez esetükben alapvető fontosságú,
hiszen az így vizsgált 2x5 méteres
parcellák az országban éves szinten 15–17 helyszínen vannak, számuk körülbelül hétezerre tehető.
Második lépcsőként a kisparcellás kísérletekben jól szereplő technológiákat emelik be a mezoparcellás kísérleteikbe. Ezek a vizsgá-

latok alkalmasabbak a hozamtöbblet abszolút értékelésére is.
Itt már egy parcella legalább egytized hektár területű, amiből
1200-at állítanak be évente. Ezeket a kísérleteket az országban
szétszórtan végzik, keresve a helyszíneket, ahol megfelelő gyomviszonyokkal, fertőzési nyomással,
talajtípussal és egyéb körülményekkel dolgozhatnak. A fajták és
hibridek értékelésénél agrotechnológiai változók mentén állítanak
be variációkat. Vizsgálják a különböző talajművelésre, trágyázásra,
tőszámváltoztatásra, vetési

módra, vetésidőre, öntözésre és
növényvédelmi beavatkozásokra,
illetve ezek kölcsönhatására adott
reakciókat. Növényvédő szerek,
eljárások és biostimulátorok tekintetében tesztelik a talajfertőtlenítés, gyomirtás, a kórokozók és
kártevők elleni védekezés hatékonyságát, a szer hatásait a talajéletre, talajszerkezetre, annak kultúrállapotára, a kultúrnövényre és
a hasznos vagy gazdaságilag semleges faunára. A mezoparcellás
kísérleteik királynői a Nádudvaron
és Dalmandon beállított, húsz
hektáron elterülő multifaktoriális
kísérletek.
Minden kísérleti területen a
precíziós gazdálkodás négy alapelvét szem előtt tartva végzik a
kísérleteket: átfedés- és kihagyásmentes technológia, amely a
gépek szakaszolásával hajtható
végre; differenciált és pozicionált
inputanyag-kijuttatás; menetszámcsökkentés a műveletek
összevonásával; a sor-sorköz megkülönböztetésének elve.
A fejlesztési munka végső lépése a kísérleti eredmények bemutatása a partnereiknek. A rendezvény iránt idén is rengetegen
érdeklődtek. A KITE Zrt. által képviselt innovatív mezőgazdasági
technológia több mint 3000 partnert vonzott a társaság nádudvari
központjába. Ha ők átveszik a
tapasztalatokat, a hazai gazdálkodók megerősíthetik versenyképességüket.
(X)
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Elengedhetetlen a korszerű technológiák tanítása az agrárszakképzésben

A precíziós gazdálkodásé a jövő
A precíziós vagy helyspecifikus mezőgazdaság Magyarországon a 90-es évek
végén, a műholdas helymeghatározás
megjelenése után indult. A precíziós gazdálkodás jelenleg a mezőgazdasági termelés egyik leginnovatívabb ágának
tekinthető.
A technológia alapfeltétele a
nagy pontosságú navigáció és a
gépek automatikus vezérlése. Precíziós gazdálkodásról szigorú
értelemben akkor beszélhetünk,
ha helyspecifikus információkkal
dolgozunk és az egyes anyagok
kijuttatását is helyspecifikusan
végezzük. Mindez nem képzelhető el komoly adatgyűjtés és feldolgozás nélkül, ezért a szoftver
ugyanúgy alapfeltétele, mint a
GPS-jel. A termőhely igen intenzív, folyamatos elemezhetősége
minimalizálja a termesztési kockázatot, az elérhető jövedelem akár
25–30 százalékkal növekedhet.
Ennek ellenére a precíziós gazdálkodás elterjedtsége viszonylag
alacsony a hazai mezőgazdasági
termelők között. A terjedés lassúságának egyik oka az információs
és technikai eszközök magas
beruházási költsége. A mezőgazdasági ágazatokban nincs meg az
a jövedelemtöbblet, amely megfelelő alapot nyújtana az új eszközökbe történő beruházáshoz.
A precíziós gazdálkodást nemcsak a gép irányából kell megközelíteni. A műszaki technológia
már 5–7 évvel ezelőtt elég fejlett
volt ahhoz, hogy kiszolgálja ezeket az igényeket. Azt viszont,
hogy milyen műveletet hajtson
végre az eszköz, a szakembereknek kell tudni megmondani.
Jelenleg sem a termelők, sem a
mezőgazdasági termelésben
alkalmazott dolgozók, sem a szaktanácsadók nem ismerik megfelelő szinten a precíziós technológiá-

kat és technikai eszközöket, pedig
ezek kulcsát a megértés, a helyes
használat, a gépek és technológiák összehangolása, az adatok
értelmezése és feldolgozása
jelenti. Amennyiben ezek nem
valósulnak meg, nem hasznosul
kellőképpen az új technológiákba
történő beruházás.

Általánosságban elmondható,
hogy a precíziós gazdálkodás
működtetéséhez egyrészt szükségesek azok a felsőfokú ismeretek,
amelyek alapot jelentenek a
tápanyagok kijuttatásához, másrészt szükség van arra a középfokú szaktudásra, amelyek az erőés munkagépekhez tartozó fedélzeti számítógépek, adó-vevők,
mezőgazdasági erő- és munka-

gépkapcsolatok beállításához, a
kijuttatási térképek betöltéséhez,
a gép által gyűjtött információk
fedélzeti számítógépről való letöltéséhez szükségesek.
A felsőoktatási intézményekben el kellene jutni legalább a
kijuttatási térképek, tervek elkészítéséig, a szakközépiskolákban
pedig a kijuttatási tervek betöltéséig és az eszközök szakszerű
működtetéséig. A precíziós gazdálkodás gyors terjedése megkívánja, hogy a szakemberek ismerjék azokat a korszerű műszaki,
informatikai, és termesztéstechnológiai alkalmazásokat, amelyek
hatékonyabbá teszik a szántóföl-

di növénytermesztést és a mezőgazdasági gépüzemszervezést. A
precíziós technológiák és technikai eszközök oktatásához szükséges mind közép-, mind felsőfokon a tananyagtartalmak korszerűsítése.
A kormány az Irinyi-terv keretében olyan integrált mezőgazdasági műszaki szakemberképzés
megvalósítását tűzte ki célul,

amely biztosítja a „magas eszközés szerteágazó szakmai igényű
képzés magas szintű, stabil megvalósítását a középfokú oktatástól
a doktori képzésig”.
A fejlesztő munkában aktívan
részt vesz a Földművelésügyi
Minisztérium és a Herman Ottó
Intézet munkatársaival együttműködve a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Képzési Igazgatósága. A
kamara feladata a középfokú
szakképzést meghatározó dokumentumok tananyagtartalmainak
korszerűsítése, a precíziós technológiákkal és technikákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek beépítése a szakképzésbe.

Ahhoz, hogy hatékonyan, gyakorlatorientáltan lehessen oktatni a
precíziós technológiákat, a középés felsőfokú iskolák rendelkezésére kellene állnia ezeknek a technikai eszközöknek. A tananyagfejlesztéshez és az iskolák számára a
precíziós gépek beszerzésére is
nyújt anyagi forrást az Irinyi-terv.
n Orosz György Gyula
szakképzési referens
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Bővíthető a magyar–magyar kapcsolat
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetsége (KMVSZ) 2017. július 14.
és 16. között rendezte meg a mezőgazdasági és ipari kistermelők vásárát, a IV. Turul Expót. Az expón mintegy száz kárpátaljai, anyaországi és
a Kárpát-medence valamennyi
magyarlakta régiójából érkezett
vállalkozó és vállalkozás állította ki
termékeit. A megnyitón részt vett
Seszták Miklós fejlesztési miniszter,
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és a Magosz elnöke, Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke, Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Demján Sándor, a
Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke is.
Győrffy Balázs megjegyezte,
hogy a rendezvény beváltotta a
hozzá fűzött reményeket, hiszen a
KMVSZ által szervezett esemény
hiánypótló, és kiváló bemutatkozási, kapcsolatteremtési lehetőséget
nyújt a vállalkozóknak s gazdálkodóknak. Az anyaország határain túl
tevékenykedő termelőknek, vállalkozóknak a NAK is igyekszik a lehetőségeihez mérten segítséget nyújtani. Az egyik legfontosabb feladatuknak tekintik a Kárpát-medencei
magyar gazdák kapcsolatainak újjászervezését. Ennek jegyében vállal
az agrárgazdasági kamara vezető
szerepet a 21 Kárpát-medencei gazdaszervezetet összefogó Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fóruma koordinálásában.

Erősödő
ukrán–magyar
agrárkamarai
együttműködés
A magyar és az ukrán agrárkamara vezetői együttműködési szándéknyilatkozat írtak alá a kijevi Agro
2017 Expo keretében. 2017. június
7-én a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara képviseletében Győrffy

delmet biztosítani a gazdaságoknak,
mérettől függetlenül.

Meghódítja
az Egyesült
Államokat is
a mangalica

Balázs elnök és az Ukrán Agrárföderáció részéről Leonyid Kozacsenko
elnök aláírta a két kamara közötti
együttműködési szándéknyilatkozatot. Az aláíráson részt vett Olga
Trofimceva, az ukrán Agrárpolitikai
és Élelmezésügyi Minisztérium
európai integrációs ügyeket felügyelő miniszterhelyettese és dr.
Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövet is.
Az Agro Expo 2017 Ukrajna legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripai kiállítása. A kiállításhoz kapcsolódó konferencián Győrffy
Balázs rövid helyzetértékelést tartott a magyar–ukrán mezőgazdasági együttműködésekről. Ezt követően felavatta és megnyitotta Leonid
Kozacsenkóval és Keskeny Ernővel a
magyar kiállítási pavilont.

Egyre befolyásosabb Visegrádi
Négyek
A Visegrádi Négyek agrárkamaráinak rendkívüli ülését rendezték
meg 2017. június 1–2. között Lengyelországban, a Varsó melletti
Nadarzynban, ahol az agrárkamarák vezetői találkoztak a V4 országok földművelésügyi minisztereinek a Varsói Élelmiszeripari Expo
alatt tartott találkozója alkalmából.
Kamaráink egyetértettek abban,
hogy össze kell állítani a kiskereskedők által alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok uniós

listáját, azokat azonosítani kell, és
megfelelő jogi keretet kell elfogadni uniós szinten annak megakadályozására, hogy a kiskereskedők
visszaéljenek erőfölényükkel.
A V4 országok agrárkamaráinak
elnökei ismét kiemelték, hogy a
közös agrárpolitika az Európai Unió
alapja, ennek érdekében fenn kell
tartani egy erős költségvetést és
továbbra is biztosítania kell az EU
élelmiszer-függetlenségét, így is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.
A KAP-nak egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania az egységes
agrár-élelmiszeripari piacon. Ennek
érdekében el kell hagyni a történelmi
kritériumokat, és fel kell számolni a
tagállamok közvetlen kifizetéseinek
mértékei közötti különbségeket. A
jövőbeni KAP-nak nagyobb mértékben kell stabilizálnia a mezőgazdasági piacokat, és meg kell akadályoznia
a válsághelyzeteket a mezőgazdaságban. Rendkívül fontos stabil jöve-

2017. június 20-án Chicagóban a
Mangalicatenyésztők Országos
Egyesülete (MOE) szervezésében,
a FurmintUSA részvételével és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
támogatásával Magyar Mangalica
Vacsora és Furmint Borkóstoló
elnevezésű eseményre került sor.
A rendezvényen Chicago körzetének prémium dining éttermei,
húskereskedők, szakácsok, étkezéssel és borral foglalkozó médiaszakemberek, valamint
közép-nyugati mangalicatenyésztők vettek részt. Az USA-ban tett
látogatás során Indiana állam kormányzóhelyettese és agráriumért
felelős vezetője, Suzanne Crouch
– Erin Sheridan személyzeti vezető és Maria Davis kommunikációs
stratégiai igazgató társaságában
– fogadta Kocsy Bélát, a NAK külkapcsolati igazgatóját, és kölcsönösen beszámoltak az agrárium
jelenlegi helyzetéről és kihívásairól. Majd Suzanne Crouch és
Kocsy Béla egyeztettek az agrá
riumot érintő gazdasági együttműködési lehetőségekről.
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A Cellspan szendvicspanel
mindenre megoldás

Új kapcsolatokat és korszerű ismereteket szerezhettek a NAK közreműködésével

Nemzetközi kiállításokon
jártak a kamara tagjai

legújabb trendek világába. A
program mellett részt vevő tagjainknak mindkét rendezvényen
lehetőségük nyílt a magyar külgazdasági attaséval is egyeztetni
az esetleges exportlehetőségek
témájában.

A résztvevőknek köszönjük
jelentkezésüket és bízunk
abban, hogy további munkájukhoz hasznos kapcsolatokat tudtak kialakítani, illetve informá
ciókat, ötleteket sikerült elsajátítaniuk.
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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.

A nemzetközi trendek, újdonságok
megismerése és új
kapcsolatok kiépítése céljából a
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara élelmiszeripari igazgatóságának szervezésében az év első
felében kamarai
résztámogatás
mellett két külföldi
vásárra is ellátogathattak tagjaink.
Ötödik alkalommal nyitotta
meg kapuit Európa legnagyobb
„mentes” (vegán, bio, egészséges, sport, mentes, kóser stb.)
élelmiszereket bemutató nemzetközi kiállítása, a Free From &
Functional Food Barcelonában,
valamint tizenhetedik alkalommal látta vendégül az érdeklődőket a nemzetközi sós ropogtatnivalók (burgonya-, tortillachips,
kukorica-, rizssnackek, mogyorók, krékerek, pálcikák, perecek,
sós kekszek stb.) kiállítása, a
Snackex Bécsben. A NAK szervezésében a kiállításokon 14–15 fős
csoportok vettek részt minden
üzemméretű előállító képviseletében (őstermelőktől a nagyvállalatokig, kereskedői oldal).
Mindkét eseményen a legújabb
termékek, alapanyagok és technológiai megoldások megismerésén túl nemzetközileg elismert
előadók nyújtottak betekintést a

Csarnokot
reális
áron
NAKlap | 2017.
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A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara élelmiszeripari igazgatósága további lehetőségeket tervez, amelyekről folyamatosan
megjelenő hírleveleinkben és a
NAK portálon tájékozódhatnak.
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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A hatékony
gazdálkodás alapja
A Prímaenergiával egyszerűbbé
válnak a hétköznapok.
Válassza a Prímaenergia tartályos gázszolgáltatását, ami
a földgázvezetékektől távol eső helyeken is ideális megoldás.

Csökkentse őszi repcevédelmi
költségeit a BASF csomagajánlataival!

Butisan®
Complete

Butisan®
Complete

Butisan®
Complete

Caramba®
Turbo

Cleratop®

Kedvezményes csomagajánlataink
a 2017–18-as repcetermesztési szezonra:
Repce Komplett csomag:
3x5 liter Butisan® Complete + 1x5 liter Caramba® Turbo (6 hektárra elegendő)
Repce TOP Pack csomag:
2x5 liter Cleratop® + 1x5 liter Dash® HC + 1x5 liter Caramba® Turbo (5 hektárra elegendő)
Számoljon utána és keresse Ön is kereskedőjénél a Repce Komplett
vagy a Repce TOP Pack csomagot!
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni.
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Cleratop®

Dash® HC

