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Kézzelfogható
az áfacsökkentés
eredménye
Az Európai Unión belül Magyarországon az
általános forgalmi adó (áfa) a legmagasabbak
közé tartozik, ezt pedig az ország pénzügyi stabilitásának biztosabb alapokra helyezése indokolja. A fogyasztást terhelő adó emelése a
pénzügyi és gazdasági válság idején elkerülhetetlen volt, azonban számos előnye mellett hátrányokat is hordoz magában. A
magas áfa kikerülésével, számla mellőzésével sokan éltek és élnek, ezzel pedig a
költségvetést károsítják, az áfát zsebre vágják. Ez a gyakorlat azt okozta, hogy a
hazai termelők kiszorultak a piacról, az ügyeskedők pedig gazdagodtak. Még úgy is,
hogy a feketepiacon ténykedőket némely mértékben visszaszorították az elektronikus közútellenőrző rendszerrel (ekáer), illetve a kereskedőknél bevezetett online
pénztárgépekkel.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elkötelezett az áfacsökkentés irányában, de
tisztában kell lenni a költségvetés teherbíró képességével és az ország adósságterhének súlyával a döntések meghozatalánál. Első lépésként a sertés és a hasított félsertés áfáját mérsékelte ötszázalékos szintre a kabinet, aminek hatására azonnal 4 százalékkal nőtt a sertéshús forgalma. Erre azért volt szükség, mert a döntést megelőzően 3 millió darab alá zuhant a sertéslétszám. Az intézkedéssel cél volt a feketegazdaság csökkentése és az áfacsalások mérséklése. Az általános forgalmi adó mérséklése
növelte az ágazatban legálisan gazdálkodók mozgásterét, versenyképességét. Természetesen az ágazat felfutásához leírtakon túl szükség van megfelelő piacra, termelői kedvre, hasznot termelő felvásárlási árakra, exportlehetőségekre, marketingre
és jó minőségű termékekre. Véleményem szerint a legfontosabb az lenne, ha a saját
tenyésztés és feldolgozás fedezhetné a hazai szükségletet, import nélkül.
A tejtermelés a tejkvóta megszüntetését követően került veszélybe, 2014 februárjában a nyerstej termelői ára 109 forint volt tejkilogrammonként, jelenleg az átvételi
ár 80 forint körül van. Ezen a helyzeten segít az áfacsökkentés, mivel javul a versenyképességünk. A nyerstej árzuhanása a külföldi dömping terhét is magán viseli, s
további probléma az orosz embargó is. Hasonló a helyzet a tojáspiacon is, ahol a
méret alatti tojást döntötték a szomszédos országok termelői a magas áfával terhelt
kereskedelmünkre. Az irreálisan olcsó és jórészt ellenőrizetlen tojásimportot csak
úgy lehet visszaszorítani, ha a tojásértékesítést terhelő 27 százalékos áfa 5 százalékra
csökken. A baromfitenyésztőkre is igaz a fent leírt helyzet, de itt a belső piacon a sertéshússal szemben is romlott a versenyhelyzetük. Az e területet érintő idei áfacsökkentés hozzájárulhat a piac tisztulásához és visszaszoríthatja az árletörő hatású
importot, főleg az étkezési tojás esetében.
Az élelmiszergazdaságban tehát az áfacsökkentés több kézzelfogható előnnyel
jár. Hatására javul a versenyképesség, csökken a feketegazdaság piacokra nehezedő
nyomása, kedvező a fogyasztásra, csökkenti a fogyasztói árakat, mérsékli az inflációs hatást; valamint javítja az ágazat szereplőinek pozícióját, hozzájárulhat a fejlesztések sikeréhez, a munkaerő megtartásához.
Domján Gergely
Bács-Kiskun megyei elnök,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Új almafajtajelöltek

Felhívás a kiskultúrák
növényvédelméért

Hazai ültetvényekből származó 15 új
rezisztens almafajtát ismerhettek meg
szakértők és almakedvelők a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) január végi almafajta-bemutatóján, Budapesten.
Az alma az a különleges gyümölcsünk, amelyben a magas
táplálkozás-élettani értékek
együtt jelennek meg a kiemelkedő élvezeti értékekkel. Az
alma fajtaújdonságok fogyasztási és élvezeti értékéről érzékszervi bírálatok során győződik
meg minden évben a Nébih.
Ezúttal 15, a hatóság fajtakísérleti állomásairól és hazai ültetvényekből származó rezisztens
almafajtát mutatott be. A
magyar almatermesztés rendkívül gazdag fajtakínálatra
támaszkodhat. Ebben jelentős
szerep jut az ellenálló, úgynevezett rezisztens almafajták
termesztésének, amely a fajta-előállítás leginnovatívabb
irányzata ma világszerte. Jelentőségük, hogy csökkentett
vegyszerhasználatot tesznek
lehetővé, ökológiai és bioter
mesztésre különösen alkalmasak, ezáltal – a környezetet
kevésbé terhelő technológiák
bevezetése mellett – még
egészségesebb gyümölcs termelését teszik lehetővé.

A szakmai bírálók és a „laikus”
almakedvelők érzékszervi bírálaton értékelhették a bemutatott 15 új rezisztens almafajta
jelöltet. A bírálók pontozták
többek között a gyümölcsök
színét, alakját, húsállományát,
illatát és ízét. A rezisztens almafajta-újdonságok fogyasztási
értékét jól mutatja, hogy valamennyi bemutatott fajtajelölt,
minden vizsgált tulajdonságra
közepesnél jobb átlagértéket
ért el a standard fajtákhoz viszonyítva. Az összesítés alapján a
Fujion, az Isaaq, a Luna, a Smeralda, az Orion, a Red Topaz és a
fajtanévvel egyelőre még nem
rendelkező MR-17 fajtajelölt szerepelt a legjobban. A fajtajelöltekre további vizsgálatok várnak, amelyek várhatóan jövőre
fognak lezárulni. Pozitív végeredmény esetén bekerülnek a
Nemzeti Fajtajegyzékbe. Ezáltal
az Európai Közösség teljes területén forgalmazhatóak, szaporíthatóak és telepíthetőek lesznek.
n NAK

Komoly kihívás elé állítja a kisebb felületen termesztett növénykultúrákkal foglalkozó gazdákat az, hogy gyakran nem áll
rendelkezésre a számukra megfelelő és
engedélyezett növényvédő szer.
A kisebb felületen termesztett
növénykultúrákkal foglalkozó
gazdáknak évről évre visszatérő
problémát okoz a növényvédelem, mivel az úgynevezett kiskultúrákban sok esetben nem áll rendelkezésre engedélyezett
növényvédő szer egy-egy
növény-egészségügyi probléma
megoldására, sokszor még szükséghelyzeti engedéllyel sem. Ez
komoly kihívás elé állítja termelő
tagjainkat.
Annak érdekében, hogy a kiskultúrákkal foglalkozó termelők is
megfelelő növényvédelmi technológiákat alkalmazhassanak, biztonságos élelmiszert állíthassanak
elő és a hazai gazdákkal szemben
kialakult fogyasztói bizalom fennmaradhasson, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szeretné segíteni azon termelő tagjait, akik
ilyen jellegű problémával küzdenek. Ezért a NAK a Nemzeti Élelmi-

szerlánc-biztonsági Hivatallal és a
Növényvédőszer Gyártók és
Importőrök Szövetségével
együttműködve vizsgálja azokat a
lehetséges megoldásokat, amelyekkel bővíthető az érintett kultúrákra engedélyezett növényvédő szerek választéka.
A NAK ez úton kéri termelő tagjait, hogy amennyiben kérésük,
ötletük, elképzelésük, esetleg külföldi tapasztalatuk van egy-egy
kultúra növényvédelmét illetően,
amelyet a hazai szabályozás egyelőre nem tesz lehetővé, jelezzék
azt a novenyvedelem@nak.hu
e-mail címen. Az e-mailben
kérünk megadni minden olyan
információt, amely a kérdés vizsgálatához szükséges lehet (adott
kultúra; növény-egészségügyi
probléma; lehetséges hatóanyag
vagy készítmény; külföldi tapasztalat stb.)
n NAK
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Hat év alatt ötvenöt
százalékos bővülés
A magyar mezőgazdaság kibocsátása 55 százalékkal bővült 2010
és 2016 között – mondta az agrárgazdaságért felelős államtitkár a
Békés és Somogy megyei agrárvezetőknek tartott szakmai továbbképzésen, Harkányban. Czerván
György előadásában kiemelte: az
agrártámogatásoknak köszönhetően a magyar mezőgazdaság
jövedelmezősége az elmúlt években érdemben javult, a forrásokkal
stabilabbá vált a gazdák helyzete.
A 2014–2020 közötti időszakban a
Magyarországnak jutó összes
uniós forráson belül a Közös Agrárpolitika (KAP) támogatásainak
részaránya 36,1 százalék. Ezen időszak alatt a közvetlen agrártámogatások és a vidékfejlesztési támogatások keretében összesen mintegy 12,4 milliárd euró forrás áll rendelkezésre. A Földművelésügyi
Minisztérium beszámolója szerint
az államtitkár megjegyezte:
Magyarország pozíciója az uniós
támogatások tekintetében, fajlagosan az egyik legjobb az Európai
Unió országait tekintve, fontos célkitűzésünk, hogy ez az arány ne
romoljon. Ugyanakkor arra is fel
kell készülni, hogy a 2020 utáni

A Miniszterelnökség 4,7 milliárd forint kerettel hirdetett
pályázatot 2017. január 23-án
az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének növelése és a
meglévő erdők természetességi állapotának javítása érdekében. A pályázat célja a teljes
erdőszerkezet-átalakítással az,
hogy magasabb természetességi állapotú vagy magasabb
ökológiai értékű állomány jöjjön létre.

Fellépés
a kabóca ellen

KAP felépítését már egyéb tényezők is befolyásolhatják. Ilyen a Brexit vagy az új kihívások okozta nyomás, például a migrációs válság,
továbbá a társadalom irányából
érkező folyamatos elvárás a KAP
gazdasági, környezeti és éghajlati
értelemben vett fenntarthatósága
erősítésének igényével. Czerván

György felhívta a figyelmet arra,
hogy a gazdák életének megkön�nyítése érdekében, a korábbi
tapasztalatokat felhasználva, több
ponton is módosította az FM a zöldítés előírásait, amelyekre a 2017.
évi egységes kérelemben már
ügyelniük kell a termelőknek.
n FM

Magyar főszerep a berlini Zöld Héten
Rendkívüli lehetőség, hogy
Európa legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari vásárán
közel 400 ezer látogató előtt
bemutathatjuk a magyar élelmiszeripar kiválóságait – fogalmazott Fazekas Sándor a berlini
Grüne Woche megnyitó sajtótájékoztatóján. Magyarország
másodszorra lehet partnerországa a Nemzetközi Zöld Hétnek.
2010 után ismét megkaptuk azt a

Támogatást
kapnak az erdőgazdálkodók

lehetőséget, hogy agráriumunk
fejlődéséről, kiváló, minőségi,
egészséges élelmiszereinkről,
gasztronómiai hagyományainkról és a magyar konyha újításairól
számot adjunk a világnak –
mondta a nemzetközi sajtó képviselői előtt Fazekas Sándor. A
mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta: a magyar agrárium
kiemelkedő teljesítménye nélkül
hazánk nem kaphatott volna

ilyen rangos bemutatkozási
lehetőséget Berlinben, ami egyben a magyar gazdák teljesítményének elismerése is. Mezőgazdaságunk, élelmiszeriparunk
nem érhetett volna el ilyen
eredményeket, ha termékeink
nem felelnének meg a vásárlók
egyre növekvő, speciális igé
nyeinek. Idén 33 magyar kiállító
több száz termékét vonultatta
fel a Zöld Héten.

Idén nagyobb állami támogatást kaphatnak a szőlő
aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni
védekezésre a gazdálkodók. A
növényvédő szerek felhasználása esetén a növényvédőszer-költség 75 százalékát,
maximum 12 ezer forintot kaphatnak hektáronként a szőlőtermelők. Tavaly még a vegyszerköltségek fele, maximum
8 ezer forint volt a vissza nem
térítendő támogatás. A termelők csupán 202 kérelmet nyújtottak be, ebből 145-öt hagytak jóvá. Így összesen 1852
hektár területre fizette ki a
támogatást a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal. Az
igényelt összeg összesen mintegy 10 millió forint volt, töredéke a 240 milliós keretnek. A
Nébih tájékoztatása szerint a
betegség elleni védekezéshez
jelenleg nem áll rendelkezésre
megfelelő növényvédő szeres
eljárás. A szőlőkabóca elleni
védekezés kötelező az illetékes
hatóság által kijelölt körülhatárolt területen belüli minden
szőlő termőterületén és az
ország összes szőlő szaporítóanyag-termő területén.
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Nagyot tisztult az őstermelői kör

A gazdák versenyképességéért
dolgozik a kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már
2016-ban elkezdte erősíteni szolgáltatói
oldalát, ami a köztestület elnöke szerint
idén még hangsúlyosabb lesz.
A tavalyi évet értékelte és tekintette át, illetve az idei esztendő
feladatairól számolt be Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke január 10-ei évindító sajtótájékoztatóján.
Az elmúlt tizenkét hónap egyik
legjelentősebb kamarai vállalása
az elnök szerint az őstermelői igazolványok cseréje volt, a régi
papíralapút új, plasztikalapú
váltotta fel. Ilyenből 2016.
december 31-ig 257 ezret
igényeltek az őstermelők (ez
35 ezerrel kevesebb, mint
amennyi 2015 végén, illetve
2016 végén hatályát vesztette), és a közös őstermelői igazolványok miatt ez 321 ezer
őstermelőt jelent (ez 38 ezerrel marad el a korábbitól).
Győrffy Balázs szerint a változás több okra vezethető
vissza. Egyfelől elöregedőben van az őstermelői társadalom, többen felhagytak a
munkával, mint ahányan ezt
a fiatalabbak közül vállalták.
Másfelől sokan csak később
váltják ki az új igazolványukat. Harmadrészt pedig fehéredett a gazdaság, az álőstermelők
– például a kamarai őstermelői
mobiltelefonos applikációnak
köszönhetően is – már kiszorultak
a piacokról.

Kezdeményező
kamara
Szintén az előző év sikerei között
említette a NAK elnöke, hogy a
kamara több mint kétszáz jogsza-

bályt véleményezett, és ezek többségébe be is építették a köztestület javaslatait. A kamara szándéka
az volt, hogy a rendelkezések a
gazdálkodók érdekeit előmozdító
előírásokat tartalmazzanak, és
csökkenjenek az agrárium szereplőinek adminisztrációs terhei is.
Néhányat ezek közül ki is emelt. Így
például a növényvédelmi gépek

műszaki vizsgálati kötelezettségére vonatkozó szabályozás megváltoztatását, a vízi létesítmények
legalizálását, a vízkészletjárulék
térítésmentességi mennyiségi
határának és a fizetésmentes időszakának kiterjesztését.
A támogatási lehetőségeknél
Győrffy Balázs kiemelte, hogy az
élelmiszeripari vállalkozásoknak
szánt GINOP-pályázat keretösszegét ugyancsak kamarai közbenjárásra növelték százmilliárd forintra,

illetve szintén a NAK érte el, hogy a
feltételek közül kikerült a létszámbővítésre vonatkozó elvárás, valamint, hogy a kedvezményes kölcsön kamata 1 százalékra csökkent,
futamideje pedig 15 év lett.

senek”. A pályázatok megírásához
pedig a kamarai tagok a NAK által
akkreditált pályázatírókat vehetnek majd igénybe.

Kicsi, de jelentős
segítségek

A NAK már 2016-ban is elkezdte
erősíteni szolgáltatói oldalát, ez az
elnök szerint idén még hangsúlyosabb lesz. Tavaly az élelmiszeripari tagok felé is léptek a szakmai
partnerlista, az élelmiszeripari hírlevél létrehozásával és a tematikus
konferenciasorozat megrendezésével. Szintén tavaly bocsátották a tagok rendelkezésére a gazdálkodási napló
kitöltéséhet szükséges
útmutatókat, illetve segítettek a tápanyaggazdálkodási
tervek kialakításában, az
ültetvényfelmérésekben, a
területmérésekben és a
növényvédelmi portállal a
növényekkel kapcsolatos
védekezésben is. A NAK-elnök kisebb kudarcként
említette, hogy a biztosítási
szolgáltatást nagyon kevesen veszik igénybe.
Ami pedig az idei szolgáltatási feladatokat, terveket
illeti: a sajtótájékoztatóval
egy időben indult el a NAK új
mobiltelefonos és mobilinternetes,
BirtOKOS elnevezésű szolgáltatása.
Folytatódik a jégeső-elhárító rendszer előkészítése, valamint a hajdúböszörményi után megnyílik a sárvári kamarai szolgáltató központ is.
Ez a központ a Szolgáltató Hálózat
Projekt egyik eleme – a másik kettő
a tagi elégedettség- és igényfelmérés, valamint a kapcsolattartói hálózat kiépítése –, amit szintén folytat
idén a kamara.

A múlt évi tapasztalatokat felhasználva az idei és a jövőbeni
pályázatok esetén néhány újítással
szeretne segíteni tagjainak a kamara. Az egységes kérelmek beadása

idején – tavaly mintegy 130 ezret
nyújtottak be a falugazdászok – jellemzően feltorlódnak a pályázati
anyagok, ezért a NAK, egy informatikai fejlesztésnek köszönhetően,
az ütemezett elektronikus beadást
is lehetővé teszi. Ugyancsak bevezetnék, hogy a kérelembeadások
előtt a falugazdászok láthassák és
ellenőrizhessék az adott földterületet, nehogy a szomszédos telektulajdonosok – esetleges hibás adatok miatt – „egymásra igényelhes-

Rákapcsolás

n Raffai Ferenc
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Komoly segítséget jelentett
az áfacsökkentés a termelőknek
Kedvező hatása van a januártól bevezetett
áfacsökkentésnek az érintett ágazatokra. A
baromfitermelésben a fejlődést segíti, a
tojáságazatban a rendkívül magas szürkeés feketekereskedelem tűnhet el, a tejágazatban pedig a termelőket érintő piaci
nehézségek kezeléséhez járul hozzá az alacsony áfakulcs bevezetése.
A tavaly januárban a sertés tőkehúsra bevezetett alacsonyabb, 5
százalékos áfakulcsot az idén újabb
három termékkörre terjesztette ki a
kormányzat. Így csökkent a
baromfihús, a tojás, valamint a friss
tej forgalmi adója is. Az ágazati szereplők mindegyike pozitívan értékelte, hogy januártól a baromfihús
és a tojás áfakulcsa 27 százalékról, a
friss tejé pedig 18 százalékról 5 százalékra mérséklődött. A baromfiágazatban a szakértők szerint a fejlődést segíti az áfacsökkentés, a
tojáságazatban a rendkívül magas
szürke- és feketekereskedelem tűnhet el, a tejágazatban pedig a termelőket érintő piaci nehézségek
kezeléséhez járul hozzá az alacsony
áfakulcs bevezetése.
A lépés nyomán a legtöbb hazai
kiskereskedelmi lánc mérsékelte az
árait, így a kisboltokban és a nagy
üzletláncokban egyaránt olcsóbban juthatnak tejhez, tojáshoz és

baromfihúshoz a vásárlók. A bolti
árak a baromfi és a tojás esetében
17 százalékkal csökkentek, a friss
tej pedig 11 százalékkal olcsóbban
kapható, mint decemberben.
Az alacsonyabb árak a forgalom
bővülésére is jó hatással voltak. A
tojás esetében egyes üzletláncok 20
százalék körüli keresletélénkülésről
számoltak be. A legnagyobb sláger
azonban egyértelműen a baromfihús. A termelők alig győzik teljesíteni az áruházak rendeléseit. A legjobban a csirkemell fogy, ebből 30–40
százalékkal többet szállítanak a kiskereskedelemnek, a comb forgalma
pedig 20 százalékkal nőtt meg. Vannak ugyanakkor olyan termékek,
amelyeknek alig nőtt a forgalma,
aprólékból és farhátból például
semmivel sem fogy több, mint a
múlt évben. Mindez nyilván az árral
van összefüggésben, az áfacsökkentés hatása ugyanis az értékesebb húsoknál jelentkezik érezhető-

en, a mellfilé például 220–250
forinttal kerül olcsóbban a vásár
lókhoz.
A tej esetében nem ilyen egyértelmű a kereslet bővülése. Ennek
oka, hogy január elsejétől csupán a
friss tej kapott alacsonyabb áfakulcsot, míg a tartósabb termékek esetében 18 százalékos maradt az adószint. Bár a friss és a 100 Celsius-fok
alatt hőkezelt tejek forgalma érezhetően emelkedett, az UHT és az
ESL tejek iránti kereslet sem csökkent. Elmozdulás tehát egyelőre
nem látható a kereslet szerkezetében. A Tej Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hasonló véleménye szerint szükség lenne
az intézkedés kiterjesztésére, hogy a
fogyasztók által kedveltebb, hos�szabb eltarthatóságú tejek is kedvezőbb áron kerülhessenek a fogyasztókhoz, az iparág pedig ki tudja
használni a korábban kiépített
kapacitásait.
Bár a legtöbb hazai kiskereskedelmi lánc teljes egészében átadta a
fogyasztóknak a forgalmi adó mérsékléséből eredő árelőnyt, a következő hetekben elképzelhető, hogy
az árak emelkedésnek indulnak. Míg
a tojás drágulása egyértelműen a
madárinfluenza miatt megcsappant
készleteknek tudható be, a baromfihús esetében a hirtelen megugrott

kereslet állhat a várható áremelkedés
mögött. A Magyar Broilerszövetség
szerint februárban 5–6 százalékkal
drágulhat a csirkehús, amit a húsvét
előtti időszakban egy hasonló mértékű áremelés követhet.
Az elmúlt egy évben a sertéshús
ára is hasonló pályát járt be. Az áfacsökkentést követően a kereskedelem jó része átadta a fogyasztóknak
az ebből származó árelőnyt, így
országszerte hozzávetőlegesen 18
százalékkal olcsóbban juthattak a
vásárlók a tőkehúshoz. Ezt követően
azonban a sertés világpiacán jelentős áremelkedési hullám indult el,
ami a hazai termelést is érintette.
Míg a vágósertés ára egy év alatt
csaknem 30 százalékkal emelkedett
hazánkban, a tőkehúsok esetében
csupán 9 százalékos volt a drágulás
mértéke. Az áremelkedés ellenére
még így is olcsóbban kapható itthon a sertéshús, mint 2015 decemberében.
Az áfacsökkentés eredményeit
látva a kormány azon dolgozik,
hogy lehetőség szerint minél szélesebb körben kiterjessze az alapvető
élelmiszerekre vonatkozó 5 százalékos adókulcsot. A jövőben a kenyér
és a különböző pékáruk, a tejföl, a
túró és a hal is bekerülhet ebbe a
körbe.
n Köpöncei Csilla
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BIRTOKOS

Személyes tanácsadásokkal segítik a tagok munkáját

MOBIL

Megnyílt az első NAK Szolgáltató Központ

AZ AGRÁRKAPCSOLAT

Hajdúböszörményben nyitotta meg első
Szolgáltató Központját a kamara. Az új központokban a hagyományos falugazdászi szolgáltatásokon túl külső partnerek bevonásával ta
nácsadással is segítik a tagok munkáját. A NAK
sikeres próba üzemmódot követően országszerte több hasonló központot fog létrehozni.
Több lépésben bővíti szolgáltatásainak körét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) annak érdekében,
hogy hozzájáruljon tagjai versenyképességének növeléséhez. E célból
elindította a Szolgáltató Kamara
programot, hogy jobban megismerje a tagok igényeit és azokra hatékony megoldásokat kínáljon.
A kamara a partnernyilvántartás
fejlesztése nyomán immáron naprakész, közhiteles adatokra épülő, széles körű adatbázissal rendelkezik a
mintegy 400 ezer fős tagságáról,
amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban szolgálja ki őket. A Szolgáltató Kamara program része a tagi
elégedettség- és igényfelmérés,

illetve a kísérleti jelleggel bevezetett
kapcsolattartói hálózat kiépítése is.
Emellett a kamara a program részeként, a Szolgáltató Hálózat projekt
keretében NAK Szolgáltató Központokat létesít, amelyek közül az első
2016. december 15-én nyílt meg
ünnepélyes keretek között Hajdúböszörményben. Ezen pontokon a NAK
egy helyszínen biztosítja a gazdálkodók számára a szakmai tájékoztatást,
tanácsadást olyan témákban, amelyek segítik őket gazdálkodásuk, vállalkozásuk eredményesebb működtetésében.
A kamara nyilvános pályázatot hirdetett versenypiaci szereplők számára, akik az agrárium területén tevé-

www.birtokosmobil.hu

Hogyan csökkenthetné
mobilszámláját?
kenykedők számára nyújtanak szolgáltatásokat, például műtrágyát,
növényvédő szert, vetőmagot állítanak elő vagy agrárhiteleket kínálnak.
Jelenleg Hajdúböszörményben a
következő szolgáltatók érhetők el:
Agro.bio Hungary Kft., Fitohiorm Kft.,
Gabonakutató Non-profit Kft., K&H
Bank, Kite Zrt., Nitrogénművek Rt.,
OTP Bank, Pioneer-Hi Bred Magyarország Zrt. A versenypiaci szereplőkön túl az Országos Katasztrófavédelem szakemberei, méhészeti, erdészeti szaktanácsadók, valamint a

NAK biztosításközvetítői és jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvédei is a
kamarai tagok rendelkezésére állnak.
A különböző szolgáltatók képviselői
a NAK Szolgáltató Központban heti
rendszerességgel nyújtanak hiteles
szakmai tájékoztatást, ami a kamarai
tagoknak ingyenes. A következő időszak tapasztalatai alapján, Hajdúböszörményt követően a NAK további
településeken is kialakít Szolgáltató
Központokat. A tervek szerint a
következő helyszín Sárvár lesz.
n NAK

Telekommunikációs szolgáltatás a tagoknak
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BirtOKOS
néven telekommunikációs szolgáltatást indított tagjai számára, akik a piacinál jóval kedvezőbb díjcsomagok közül választhatnak. A
szolgáltatási díj egy része leírható lesz az
éves kamarai tagdíjból.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hosszú előkészítés után elindította a BirtOKOS elnevezésű telekommunikációs szolgáltatását,
amely 2017. január 10-től minden
kamarai tag számára elérhető. Az
elindult szolgáltatás előnyös kondí
ciókat kínál a tagok számára az agrárium szereplőinek összekapcsolásáért. A BirtOKOS tarifacsaládot a tagi
igényeknek megfelelően alakította
ki a NAK. A piacinál jóval kedvezőbb

mobiltarifák közös jellemzője, hogy
csoporton belül díjmentes hívást
tesz lehetővé, valamint az előfizetők
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
mintegy 650 fős falugazdász-hálózatával is ingyenesen beszélhetnek. Év
végére több ezer új ügyfél megszerzését tűzte ki célul a kamara a ked
vező tarifáknak köszönhetően. A
BirtOKOS névre keresztelt szolgáltatáson belül az érdeklődők több díjcsomag közül választhatnak legfel-

jebb öt SIM-kártya erejéig, a szolgáltatási díj egy része leírható lesz az
éves kamarai tagdíjból.
A kamara tulajdonában álló NAK
Telekommunikációs és Szolgáltató
Kft. az egykori Magofon Kft. bázisán
jött létre, amelyet 2016 júniusában
vásárolt meg a köztestület. A NAK

Telekommunikációs és Szolgáltató
Kft. a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás
érdekében szolgáltatóváltás mellett
döntött, és új működési elv alapján
kötött szerződést a Netfone Telecom
Kft.-vel. A cég 2014 óta biztosít
Magyarországon teljes körűen
mobiltelefon-, valamint mobilinternet-szolgáltatást lakossági és üzleti
előfizetőknek. A Magofon korábbi
ügyfeleinek átszerződtetése folyamatban van, a jövőben ők is a Net
fone ügyfelei lesznek. A váltás számhordozással, az egyedi előfizetői
szerződésében meghatározott szolgáltatások változása nélkül valósul
meg. A Magofon Kft. ügyfelei tehát
továbbra is változatlan feltételekkel
vehetik igénybe tarifacsomagjaikat.
n NAK

Hogyan kaphatna
többet a pénzéért?

ELŐNYÖS MOBILTARIFÁK KIZÁRÓLAG KAMARAI TAGOKNAK!
Alig telefonál, és máris elfogyott a
lebeszélhető keret? Csak néhány
számot hív, és mégis sokat fizet?
Magára ismert?
Váltson inkább BirtOKOS Start
tarifára!

BIRTOKOS START
Alacsony havidíj
Olcsó percdíj
Korlátlan lebeszélhetőség a
NAK Hálón belül

Havidíj (Ft):
Lebeszélhető (Ft):
Percdíj (Ft):
Sms-díj (Ft):
Adat:

2 490
2 490
15
24
-

Magas a percdíja, pedig a havidíjra is
sokat költ? Mobilján netezik is, de az
a pár megabyte szinte semmire sem
elég?

Beszélni és netezni csakis kötöttségek
nélkül szeret?
A korlátlanságnak persze ára van.
De nem sok az, amennyit most fizet?

Ismerős helyzet?
Váltson inkább BirtOKOS Plusz
tarifára!

Költsön kevesebbet!
Váltson inkább BirtOKOS Prémium
tarifára!

BIRTOKOS PLUSZ
Szuper olcsó percdíj
Szuper sok adat
Korlátlan lebeszélhetőség a
NAK Hálón belül

Havidíj (Ft):
Lebeszélhető (Ft):
Percdíj (Ft):
Sms-díj (Ft):
Adat:

3 990
3 990
9
24
500 MB

BIRTOKOS PRÉMIUM
Kedvező havidíj
Választható adatforgalom:
sosem fogy el a net
Valódi belföldi korlátlanság:
a havidíjon kívül minden ingyen
Havidíj (Ft): 7 190 / 8 290/ 9 490
Lebeszélhető perc:
korlátlan
Percdíj (Ft):
0
Sms-díj (Ft):
0
Adat:
500 MB / 2 GB / 4 GB
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Idén még húsz pályázat várható a Vidékfejlesztési Programban

Tavaly év végéig több mint
százmilliárdot fizettek ki
A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló 1300 milliárd forint közel 90 százalékát, mintegy 1135 milliárd forintot hirdetett meg a Miniszterelnökség, így elmondható, hogy a magyar
gazdák a 2020-ig tartó uniós ciklus legfontosabb beruházási
pályázatait már megismerhették – nyilatkozta a NAKlapnak Kis
Miklós Zsolt. A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint a
fennmaradó 20 pályázatot is hamarosan meghirdetik.
– Eddig hány pályázatot
hirdettek meg és mekkora
összegben? Mikorra tervezik
a még hátralévő pályázatok
kiírását?
– A Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Program 2015. augusztusi elfogadása óta összesen 49
felhívást hirdetett meg mintegy 1135 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló közel 1300
milliárd forint 88 százaléka
már megjelent. Összességében elmondható, hogy a
2020-ig tartó uniós ciklus legfontosabb beruházási pályázatait már megismerhették a
gazdálkodók. A tervek szerint
2017-ben pedig a fennmaradó, összesen 20 darab pályázati felhívást, vagyis a teljes,
közel 1300 milliárdos keretet
meghirdetjük. Ezek közül a
legtöbbet még márciusig
megismerhetik az érdeklődők, azonban néhány olyan
esetben, ahol egyéb jogszabályalkotásra is szükség van,
ott 2017 júniusa lesz a várható
megjelenés dátuma.

– Hányan pályáztak az
egyes felhívásokra? Melyek
voltak a legnépszerűbb kiírások?

– Szinte minden vidékfejlesztési
pályázatra nagy igény mutatkozik,
ami azt mutatja, hogy az eddig
megjelent felhívások beváltották a
hozzájuk fűzött reményeket. A
Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívások jól tükrözik a fejlesztési igényeket, ami
annak is köszönhető, hogy széles

egyeztetést követően jelentetjük
meg azokat, amelyben fontos szerepet játszik a Nemzetig Agrárgazdasági Kamara is.
Példaként említhetem az
agrár-környezetgazdálkodási

programot, amelyre háromszoros
igény mutatkozott. A jelentős túligénylés ellenére a pályázók több
mint fele támogatásban részesült.
Ráadásul egy második körben
további 40 milliárd forintot biztosítottunk az állattartóknak és az
ültetvényeseknek. Itt tavaly
decemberben járt le a kérelmek
benyújtási időszaka, szintén
jelentős érdeklődéssel.
Az Irányító Hatóság ezen
felül 10 pályázat esetében a
rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt döntött a felhívás
felfüggesztéséről, ami szintén
azt bizonyítja, hogy a kiírások
megfelelnek a fejlesztési igényeknek.
A legutóbb a juh- és kecsketartó telepek korszerűsítését támogató, valamint a
gomba- és hűtőházak létrehozását és korszerűsítését
támogató felhívások felfüggesztésére került sor. Ezen
pályázatok esetében két-,
illetve háromszoros igény
érkezett be.
Fontos kiemelnem, hogy az
üveg- és fóliaházak létrehozását és korszerűsítését támogató felhívás januári szakaszhatáránál –
2017. január 31-én – várhatóan
szintén a pályázat felfüggesztéséről dönt majd az Irányító Hatóság a
keret kimerülése miatt.

– Hogy halad a pályázatok
elbírálása? Miként igyekeznek felgyorsítani ezt a munkát? Mikorra várható az
egyes pályázatoknál a támogatói döntések meghozatala?
– Lassabban, mint reméltem. Sajnos az elmúlt évben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) delegált faladatként végezte
a pályázatok jogosultsági értékelését (mint kvázi előzetes feldolgozását), és láthatóan nem készült fel a
felhívások időbeni megjelentetésére (holott az Irányító Hatóság
jelezte, hogy ki fog írni minden
pályázatot), illetve a pályázati
dömpingre sem. Ezt most utólag
kell orvosolni. Zajlik a megyei kormányhivatalokban (mint részben
MVH-jogutód) a kapacitások felmérése. Látni kell azt is, hogy mi
után minden pályázat esetében
megengedtük a hiánypótlást, ezzel
tovább lassult a kérelmek előzetes
feldolgozása, hisz sokan csak félig
elkészített kérelmeket adtak be.
Mindenesetre megfeszített munkával dolgoznak az érintettek
annak érdekében, hogy minél
hamarabb át tudják adni a jogosult
kérelmeket a Miniszterelnökség
számára, mi pedig haladéktalanul
megkezdjük a pályázatok tartalmi
értékeltetését az erre létrejött szakmai stábbal. Nagyjából a beadással
azonos sorrendben végeznek az
előkészítéssel, azaz leghamarabb
az élelmiszeripari, kertészeti pályázatokat dolgozzák majd fel, ezután
jön a települések számára kiírt
pályázat, majd az állattenyésztők
kérelmei következnek.
Jól látható, hogy a Magyar
Államkincstár és a megyei kor-

11

NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR

mányhivatalok mint érintett szervezetek hatékony és szoros együttműködésével érhető csak el a döntések felgyorsítása.

– Eddig milyen pályázatokhoz kapcsolódóan és mekkora összegben történtek kifizetések?
– A Vidékfejlesztési Program
keretéből 2016. december 31-ig
mintegy 101 milliárd forint kifizetése történt meg, ami tartalmazza a
2015-ös determinációt is. Ahogy az
értékelésekben, úgy a kifizetések
terén is idén várható a nagyobb
dömping, hiszen – a projektek
megvalósításával párhuzamosan –
az előlegek és a végkifizetések felgyorsítása a szándék. A folyamatban lévő szervezeti átalakítások
már most is javulást hoztak a kifizetések gyorsításában. Ez a 2016. év
utolsó heteiben meg is látszott.
A Miniszterelnökség az uniós
csatlakozás óta először tudta elérni, hogy egy vidékfejlesztési programból finanszírozott támogatás
esetében előleget lehessen fizetni
a gazdálkodók számára. Elsőként
az agrár-környezetgazdálkodást,
valamint ökológiai gazdálkodást
folytató termelők kaphattak mintegy 15 milliárd forint előleget, de

már 2016 decemberében igényelhető volt az előleg a trágyatárolók
építésére is.
Az erre az évre vonatkozó konkrét kifizetési célszám tervezése
jelenleg folyamatban van, erről a
kormány fog dönteni, az szinte
bizonyos, hogy igen ambiciózusak
lesznek a tervek. A Vidékfejlesztési Program esetében fontos hangsúlyozni a specialitásokat is,
miszerint mintegy 400 milliárd
forintot minimum 5 év alatt, évenkénti ütemezésben lehet csak kifizetni. Ide tartoznak például az
agrár-környezetgazdálkodási kifi-

zetések, az ökológiai gazdálkodás
támogatási összegei, az erdősítés
támogatása stb.
Emellett a kifizetéseket befolyásolhatja, hogy a bankgarancia
jelenleg drágább, mint a banki
hitel. Ennek eredményeképpen
előfordulhat, hogy a gazdálkodók
inkább hitelből valósítják majd
meg beruházásaikat és nem igényelnek akkora mértékű előleget,
hiszen annak a bankgarancia feltétele. Azon dolgozunk, hogy
olcsóbb lehessen a bankgarancia,
és ezáltal igényeljék minél többen az előlegkifizetést.

– Az utóbbi időszakban
milyen előrelépések történtek a kifizető ügynökség
átalakításával kapcsolatban?
– Az MVH megszűnése után a
budapesti központ a Magyar
Államkincstárhoz került általános
jogutódlással. A kormány döntése
szerint az MVH 19 megyei kirendeltsége pedig jogutódlással a
megyei kormányhivatalokba
olvadt be. A hivatal integrálódása
eddig zökkenőmentesen zajlott. A
munkavégzés helyszíne – a debreceni kirendeltség kivételével – nem
változott, valamint a kirendeltségeken folyó ügyintézés a korábban
megszokott módon folyik.
Az Államkincstár 2016. december 27-én megkapta a kifizetések
lebonyolításához szükséges feltételes akkreditációt, a végleges
akkreditációt 2017. október 15-ig
kell megszereznie. Az ezzel kapcsolatos eljárás folyamatban van
és a tervezetteknek megfelelően
halad.
Remélem, hogy a kifizető ügynökség vezetője (aki az Államkincstár elnökhelyettese) haladéktalanul kinevezésre kerül a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről
annak érdekében, hogy zavartalan
legyen a Vidékfejlesztési Program
végrehajtása.
n Andó Patrik/KONRÁD SZILÁRD
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Az EU a kockázatalapú elbírálást felcseréli a veszélyesség elvére

 incs egységes álláspont a növényvédő
N
szerek kivonásával kapcsolatban
Több növényvédő szer kivonása várható a közeljövőben az
Európai Unió döntése nyomán, mivel azok a vadon élő, beporzó
rovarokra erősen mérgezőek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei elnökei a kérdésben némileg eltérő véleményen vannak.
Az Európai Unió számos
növényvédő hatóanyagot ki akar
vonni, a lépést az indokolja, hogy
a növényvédő szerek tekintetében az EU a kockázatalapú elbírálást felcseréli a veszélyesség elvé-

re. Azt senki sem vitatja, hogy a
növényvédő szerek veszélyes
anyagok, azonban használatuk
elengedhetetlen a nagy mennyiségű és jó minőségű élelmiszer
előállításához, de csak szigorú
szabályok betartása mellett. A
szóban forgó neonikotinoid
növényvédő szerek a beporzó
rovarokra, köztük a méhekre
komoly veszélyt jelentenek. Az
EU-tagországok nagy része a neonikotinoidok használatát már
korábban betiltotta, bár a tilalom
csak a méhek számára különösen
vonzó növényekre vonatkozott.

Három ilyen vegyszer engedélyezését 2013-tól, kétéves türelmi
időre meghosszabbították. Ennek
lejárta után, 2016. november elején az illetékes hatóság ismételten
kedvezőtlen véleményt adott a

még forgalmazásra engedélyezett neonikotinoid növényvédő
szerek alkalmazhatóságáról, mivel
azok a vadon élő, beporzó rovarokra erősen mérgezőek.

A kivonás
terméshozamcsökkenéssel is
járhat
„A jelenleg vizsgált készítmények esetleges kivonásakor várhatóan előretörnek a nagy gazdasági kárt okozó károsítók, ami a ter-

melésben markáns mennyiségi és
minőségi kockázatokat jelent.
Utóbbi esetben nem kizárólag az
értékmérő tulajdonságokban
megjelenő kedvezőtlen változásokra kell gondolni, hanem adott
esetben az okszerű gombaölő
szeres kezelések elmaradása a termés felületén megjelenő, toxinokat termelő gombafajok előretörését indukálhatja” – véli Szandai
József, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Nógrád megyei elnöke. A
szakember szerint valós veszély
továbbá, hogy az igazán hatékony
készítmények kivonása esetén a
megmaradó szerekből nagyobb
mennyiség kerül kijuttatásra,
növelve a környezetterhelést,
illetve a nem célszervezetek
kitettségét, miközben az elért
hatás jócskán elmarad az optimálistól. Ezen folyamatok oda is
vezetnek, hogy a károsítók egyre
szélesebb körben kialakuló,
növényvédő szerekkel szembeni
rezisztenciájának megakadályozását célzó szerrotációs lehetőségek
köre egyre szűkül. Fentiek alapján
nyilvánvaló, hogy a kivont szerek
pótlására nincs valós alternatíva.
Különös veszélyt jelent például
a glifozát hatóanyag esetleges
kivonása. A legfontosabb kultúrákban (őszi búza, napraforgó,
kukorica, káposztarepce) az évelő
gyomok, többek között tarackbúza, fekete üröm, mezei acat, apró
szulák elleni védekezés nagyon

megnehezül. A tarlókezelés során
alkalmazott glifozát hatóanyag-tartalmú növényvédő szerek kivonásával sokkal nehezebben lehet irtani az évelő gyomokat, ezért nő az állománypermetezések száma, így a környezeti terhelés. Nőni fog a gyomos, nem
megfelelő kultúrállapotú táblák
száma, mivel állománykezeléssel
gyakran megoldhatatlan az egyes
gyomok elleni védekezés. A tarlókezelés elmaradása a parlagfű és
fásszárúak elterjedését is segíti.
A neonikotinoidok mérgező
hatásúak a méhekre és más megporzó rovarokra, ugyanakkor a
csávázószerként való használatával kapcsolatosan még a méhésztársadalomnak sincs teljesen
kikristályosodott álláspontja. Az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület tavaly elvégzett kísérlete
igazolta, amit a gyártó korábban
nem ismert el, hogy a növények
generatív szerveiben is kimutatható a szer, tehát a virágport gyűjtő méhek érintkeznek vele, sőt, a
kaptárba viszik. A méhészeti szakmának a neonikotinoid hatóanyaggal kapcsolatos bizonytalannak tűnő álláspontja abból a
félelemből fakad, hogy a neonikotinoidos csávázást kiváltó más
növényvédő szerek és technológiák esetleg nem jelentenek-e majd
nagyobb veszélyt a méhekre. Ezt
alátámasztani látszik, hogy a neonikotinoidok kivonásával a kukorica, napraforgó esetében a termelők a csávázásról áttértek a talajfertőtlenítésre, repcénél nőtt az
állománykezelések száma, ami a
költségek növekedése mellett
növeli a környezeti terhelést is. A
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jelenleg alkalmazott termesztéstechnológiák esetében egyes
érintett készítmények kijuttathatóságának fenntartása az
előny-kockázat mérlegelése alapján támogatandó – természetesen az előírásoknak megfelelő
módon és megerősített színvonalú hatósági kontroll mellett –
húzta alá Szandai József.

Szemléletváltozást
hozhat a szigorítás
– A megnevezett növényvédő
szerek kivonása egyértelműen és
bizonyíthatóan indokolt – állítja
Hubai Imre Csaba, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
elnöke, ráadásul a nevezett
növényvédő szerek kivonása a
mezőgazdaságban jelentős szemléletváltozásnak a kiindulópontja.
A lépés a mezőgazdaságban ráirányítja a figyelmet az igen gazdag
agrotechnikai megoldások alkalmazására. „Ez a növényvédőszer-kivonás a klórozott szénhidrogén-mentesítési programhoz
hasonlóan új korszakot nyit a
növényvédelemben, a mezőgazdálkodásban. A továbbiakban is
szükségesnek látszik olyan kontrollrendszer továbbfejlesztése,
ami a növényvédő szert egy-egy
alkalommal felhasználható eszköznek tekinti” – állítja Hubai
Imre. A peszticidterhelés megállítása, folyamatos csökkentése arra
ösztönzi a mezőgazdaság szereplőit, hogy a természethez közel
álló, a biodiverzitást alapvetően
alkalmazó, biológiai szemléletű
termelést folytassanak. Ez a váltás

fokozott átállási program megalapozását, folyamatos fenntartását,
szigorúbb ökológai szemléletű
növényorvos társadalmat fog
kinevelni. Az okszerű peszticidhasználat hosszú távon fenntartható. A környezetvédelem, az
ökológiai szemlélet, a magasabb
szintű gazdálkodás magasabb
biológiai értékű termékeket fog
kibocsátani a fogyasztók részére,
szigorú szakmai feltételrendszer
betartásával. Megállapítható,
hogy az elkövetkezendő időkben
a mezőgazdálkodók, növénytermesztők, kertészek, erdészek,
állattenyésztők az egészséges
környezet érdekében, minden
esetben a hagyományokra építve,
megfelelő tudományos alapon
alkalmazott technológiákkal, a
műszaki fejlesztés eszközeinek
felhasználásával gazdálkodnak
tovább. A mezőgazdasági kutatást, rezisztencianemesítést
kiemelten támogatni szükséges.
Minden esetben fontos szempont, hogy a környezetre alapvetően káros készítményeket,
növényvédő szereket ne engedjük be a mezőgazdaságba, és ne
megalapozatlan pótcselekvés
legyen a növényvédő gépek ellen
őrzése. A totális szerek elfedik a
fejlődés igényességét. Mindezek
alapján az informatikai adatok
rendszeres felhasználásával állítunk elő környezetbarát, magas
biológiai értékű termékeket.

Kevesebb termék
– dráguló növényvédő szerek
– Szőlész-borászként fájt a szívem, mikor tízegynéhány évvel
ezelőtt uniós támogatással sorra
vágták ki a gyakran fiatal szőlőültetvényeket. Az üzenet világos
volt: csökkentsük a megtermelt
szőlő mennyiségét, még akkor is,
ha ez majd később fájni fog
nekünk. A növényvédő szerek
folyamatos kivonása is ilyen gondolatokat ébreszt bennem, hiszen
drágábban és nehezebben fogjuk
tudni megtermelni terményeinket

– állítja Székely Zoltán, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Heves
megyei elnöke.
Azt mindannyian tudjuk, hogy a
növényvédőszer-biznisz a fegyverkereskedelem vagy a humán

meg, azonban ha arra gondolunk,
hogy egy új növényvédő szer kifejlesztése legalább 10 évig tart, biztosra vehető, hogy űr keletkezik a
gazdák által használt növényvédő
szerek tekintetében. Az új szerek

gyógyszeripar szintjén jövedelmez.
Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a növényvédő szerek szabályozásában Európát három
zónára osztották. Mi, magyarok
paradox módon a Brit-szigetekig
tartó zónában kaptunk helyet.
Mókásnak tűnhet, hogy egy óceáni
éghajlatú és néha a sivatagosodás
jeleit mutató ország növényvédőszer-forgalmazása együtt kezelendő, ráadásul a Brit-szigeteken más,
fejlettebb technológiát alkalmazhatnak a termelők és annak ellenére, hogy ott sokkal nagyobb a talajvíz nitrátterhelése, mégsem korlátozza őket jogszabály a műtrágya-felhasználásban.
Székely Zoltán arra számít, hogy
a gombaölő szerek több mint felét,
valamint a rovarölő és gyomirtó
szerek 10–15 százalékát vonhatják
ki a közeljövőben. A szakember
szerint a kivonás nem egyszerre,
hanem több év alatt valósulhat

forgalomba hozatala során egyre
inkább a humán egészségre gyakorolt hatás jelenti a szűrőt. Ezért
egyre több egészségre ugyan
kevésbé káros szer kerülhet forgalomba, azonban ezek hatástartama
nagymértékben csökkenhet, így a
védekezések száma emelkedhet. A
piac törvényszerűsége, hogy ha a
felhasználható termékek száma
szűkül, akkor a maradék szerek ára
emelkedik.
A növényvédőszer-piac háromszereplős kellene, hogy legyen. A
növényvédő szer előállítója, a
növényvédő szerek engedélyező
hatósága mellett nekem, a termelőnek is beleszólásom kéne, hogy
legyen ebbe a bizniszbe, hiszen
mégiscsak én fizetek a kasszánál,
és mint valós felhasználó, tulajdonképpen a megrendelő is én
magam kellene legyek – véli a
Heves megyei elnök.
n Andó Patrik
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A hatóság már ellenőrzi a tápértékjelölést
Bár már december óta él a kenyerek összetételére vonatkozó szigorú
szabályozás, a vállalkozásoknak még néhány hónapjuk van arra,
hogy átálljanak az új receptúrára. A hatóság ezt követően ellenőrzi
majd az új élelmiszerkönyvi előírásokat. A csomagolt pékárukra
vonatkozó tápértékjelölés azonban már éles üzemben működik, a
Nébih tapasztalatai szerint a gyártók a fogyasztói elvárásokhoz igazodva igyekeznek betartani az előírásokat.
Jelentős változás előtt áll a hazai
pékáruk kínálata. A Magyar Élelmiszerkönyv 2016 decemberében életbe lépett módosítása számos ponton szigorított a kenyerek és a különböző pékáruk szabályozásán. A
módosítás tisztázza, hogy egyes,
névvel ellátott kenyerek, illetve cukrászsütemények pontosan mit és
milyen arányban tartalmazhatnak,

illetve milyen receptúra alapján
készülhetnek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a Magyar Élelmiszerkönyv 15-féle kenyér esetében
szabályozza az összetételt és 8-féle
kenyérre vonatkozóan határozza
meg az előállításukhoz felhasználható liszttípusokat és felhasználási

mennyiségüket. Ezen 8 kenyérféleség közül 5 típusra eddig is létezett
ilyen szabályozás, így a fehér és a félbarna kenyerekre, valamint a
búzakenyér és a rozsos, illetve a rozskenyerekre korábban is kötelező arányokat határoztak meg. Az új termékek az egészséges táplálkozás igényeinek megfelelő összetételűek,
mint a grahamkenyér, a teljes kiőrlé-

sű kenyér, a tönkölybúzakenyér, a
kukoricás kenyér és a megújult
összetételű búzakenyér, rozsos
kenyér, rozskenyér. Az összetevők
közé bekerültek az álgabonák is,
mint a hajdina vagy az amaránt. A
lisztkeverékből készített kenyerek
esetében pedig rögzítették a keveréket képező lisztek pontos arányát. A

legtöbb esetben megemelték a névadó gabona arányát a késztermékben. Ennek köszönhetően markánsabb ízű és jobb minőségű kenyerek
kerülhetnek a piacra. Rozskenyér
címén tehát valóban többségében
rozslisztet tartalmazó terméket kapnak majd a pénzükért a vásárlók,
hiszen korábban a rozsliszt elvárt
aránya csupán 40 százalék volt a

kenyerekben, ezzel szemben a mostani szabályozás 60 százalékos
arányt ír elő.
Azon termékek esetében, amelyeket újonnan vezetnek be a vállalkozások a kínálatukba, már a szigorúbb
előírásokat kell alkalmazni, a már a
kínálatban szereplő kenyereknél
viszont féléves türelmi időt kapnak a

pékségek. Ez idő alatt az új előírásokhoz kell igazítaniuk a gyártási technológiát, a receptúrát, a címkézést és
a csomagolóanyagot is. A Nébih szerint a célzott hatósági ellenőrzés is
ezt követően kezdődhet meg. Természetesen ez idő alatt is rendszeres
és folyamatos a sütőüzemek élelmiszerlánc-biztonsági és minőségi
ellenőrzése, viszont az ellenőrök
tekintettel vannak az átmeneti időszak sajátosságaira. Abban az esetben egyébként, ha egy vállalkozásnál azt állapítják meg, hogy a termékeit nem az előírások szerint, az élelmiszerkönyvben foglalt alapanyagok és technológia használatával
készítik, akkor figyelmeztetésre vagy
akár élelmiszer-ellenőrzési bírságra is
számíthatnak.
Szintén jelentős változást hoz az
előrecsomagolt termékek esetében,
hogy 2016. december 13-tól kezdődően kötelező a tápértékadatok feltüntetése. A tápérték jelölésére 5 év
türelmi időt biztosított a jogalkotó,
ami tavaly decemberben járt le. A
Nébih szerint a csomagolt termékeken szereplő címkék meglétére a
kereskedelem is nagy figyelmet fordít. Nem veszik át például a beszállítóiktól a jelöletlen terméket, illetve
csak szakértői véleménnyel jóváhagyott jelölésű pékárut fogadnak el.
Ezáltal nemcsak a jogszabály kényszeríti a gyártókat, illetve a forgalmazókat a helyes és megfelelő jelölés
feltüntetésére, hanem a piaci elvárás
is. Feltehetőleg ennek köszönhető,
hogy a hatóság máig csak kisebb
hiányosságokat tapaszalt az erre irányuló ellenőrzések alkalmával. A
leggyakrabban előforduló hiba,
hogy az energiaérték kiszámításánál
nem számolnak a rosttartalommal a
gyártók, illetve a vitamin és ásványi
anyag mennyisége eltér a csomagoláson szereplő értéktől. A Nébih a
tápérték jelölésének ellenőrzése
során tapasztalt kisebb hiba esetén
figyelmeztetést alkalmaz és javító
intézkedésre kötelezi az érintett vállalkozást.
n Köpöncei Csilla
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Visszatekintés a 2016-os időszakra

Felemás évet zártak a kertészek
Kiváló termést ígérő évkezdet után egy
átlagos év volt a tavalyi a kertészek számára – igaz, ez területenként és terméstől
függően nagyon eltérő átlagot jelent.
A hazai kertészek jó részének
tavalyi is az időjárás jelentette a
legnagyobb kihívást. A gyümölcstermelők az év kezdetén még nagy
reményekkel tekintettek a jövőbe,
a rekordmennyiségű virág kiugróan jó termést helyezett kilátásba. A
szokatlan melegnek köszönhetően
a különböző fajok virágzása összeért, egyszerre láthattunk még
virágzó mandulát és már virágzó
almát. Április 20-ára virradóra az
ország több pontján mértek jelentős éjszakai-hajnali lehűléseket,

volt olyan ültetvény, ahol a hőmérséklet –7 Celsius-fok közelébe sül�lyedt. Alma-, dió-, meggy-, cseresznye-, kajszi-, őszibarack-, szamócaés szőlőkultúrák egyaránt érintettek voltak. Néhol többször egymás
utáni napokon is fagyott. Szerencsére a fagyok foltszerűen fordultak elő, ráadásul eltérő fenológiai
stádiumban lévő növényállományokban. Ennek megfelelően a
károk mértéke is változó volt, a leginkább érintett területeken akár
100 százalékos is lehetett a fagykár.

A főbb kultúrák 2016. évi adatai és
a változás 2015-höz képest

(forrás: NAK termésbecslés)
Kultúra
Szabadföldi paprika
Fűszerpaprika
Szabadföldi
paradicsom
Görögdinnye
Fejes káposzta
Sárgarépa
Gyökérpetrezselyem
Torma
Spárga
Vöröshagyma
Fokhagyma
Zöldborsó
Csemegekukorica
Hajtatott paprika
Hajtatott paradicsom
Hajtatott salátafélék
Alma
Körte
Cseresznye
Meggy
Kajszi
Őszibarack és nektarin
Szilva
Szamóca
Dió
Termesztett bodza

Terület
(ha)
831
2 055

Változás Mennyiség
'16/'15
(ezer t)
–14,3%
27,9
–19,5%
21,4

1 042

–15,9%

5 600
1 854
1 475
1 731
1 468
1 648
1 963
915
23 784
33 875
1 478
388
652
26 080
2 390
2 801
14 096
5 169
3 617
6 649
761
6 491
5 004

20,4%
9,2%
19,6%
11,3%
10,2%
5,0%
7,9%
–14,9%
1,5%
11,1%
–4,9%
2,1%
34,7%
–0,2%
0,4%
6,8%
2,6%
2,9%
–4,8%
–2,5%
2,6%
9,5%
16,6%

79,2
240,8
49,1
70,8
53,7
16,6
6,3
65
6,6
137,9
589,4
172,9
128,8
45,6
498,2
32,8
18,5
89,5
29,8
35,8
55,9
7,8
9,1
19,3

Változás
'16/'15
–2,4%
7,1%
–13,9%
23,2%
15,7%
14,8%
15,0%
24,5%
14,0%
19,1%
–12,5%
17,8%
13,7%
1,2%
15,1%
34,7%
6,1%
5,7%
17,4%
8,0%
52,1%
–5,7%
–9,0%
–11,9%
2,2%
24,4%

Ebben az időszakban szabadföldi
zöldségnövényeink többsége még
nem került ki a földekre, így zöldségtermelőinket nem érintették az
április végi fagyok. Egy-két korai
szabadföldi paprikakiültetés és
korai borsó károsodott. Néhány
termőhelyen a kiültetett dinnyepalánták „fáztak le”, komolyabb károk
nem keletkeztek, csak a betakarítás
késett némileg. A május kissé csapadékosabb volt a megszokottnál,
aminek következtében mind az
ültetvények, mind a szántóföldi
zöldségek szépen fejlődtek. Az
időjárás június közepétől augusztus közepéig igen szélsőséges volt,
gyakori erős felmelegedésekkel,
hőségidőszakokkal, hirtelen kialakuló heves esőzésekkel, nagy
intenzitású záporokkal, zivatarokkal. Ez jelentősen megnehezítette
a növényvédelmet, az esők és viharok következtében sérült, repedt
terméseken különböző rothadást
okozó kórokozók fertőztek. A
hőség kihatással volt a minőségre
is, például egyes ültetvényekben
lényegében „megfőtt” a meggy a
fákon. Lényegében a nyár nagyobb
részében a hőmérséklet magas, a
csapadék eloszlása pedig egyenetlen volt. Így egyaránt voltak száraz
és nagyon nedves-párás területek
az országban. Utóbbi körülmények
egyrészt a növényvédelmet nehezítették, másrészt a felázott talajú
területeken nehézkessé vált vagy
ellehetetlenült az ipari zöldségnövények gépi betakarítása. Ősszel a
csapadékos októberi időjárás hátráltatta az almaszüretet és a kései
csemegekukoricák aratását. A
2016. év időjárása a hajtató kertészek számára jobb volt, mint egy
évvel ezelőtt, mivel kevesebb volt
a hőségnapok száma.
Összesítve a tavalyi évet, a gyümölcs termésmennyisége a
sokéves átlagnak megfelelően,
850 ezer tonna körül alakult. Az

alma 500 ezer tonnás terméssel
közepes évet zárt. A többi kultúrában a fagyok ellenére sem keletkezett akkora kiesés, mint amekkorát az előzetes becslések jeleztek, a legtöbb gyümölcsnél jó
átlagos évről beszélhetünk. A
80 840 hektáros gyümölcstermő
terület enyhe növekedést mutatott 2015-höz képest, a legnagyobb arányú a bodza és a dió
esetében volt. Kisebb mértékben
ugyan, de nőtt a kajszi, a cseresznye és a meggy termőterülete is.
A szabadföldi zöldségek
83 570 hektáros termőterülete
jelentős növekedést mutatott az
előző évhez képest, számottevően nőtt a csemegekukorica és a
görögdinnye területe. Nőtt a sárgarépa, a petrezselyem, a vöröshagyma és a fejeskáposzta felülete is, a többi kultúra stagnálást
vagy csökkenést mutatott. Az
összes betakarított termés men�nyisége megközelítette az 1,5
millió tonnát, ami magasan a
sokéves átlag felett van. A 3555
hektáros hajtató felület meghaladta az előző évit, a bővülés a
főleg a saláta- és káposztaféléknek köszönhető. A hajtatott zöldség termésmennyisége 405 ezer
tonna körül alakult, ami 30 ezer
tonnával meghaladja a sokéves
átlagot. A korai szegmensben
minden kertészeti terméket jó
áron lehetett értékesíteni, de a
termelői árak összességében
elmaradtak a várakozásoktól.
n Hunyadi István
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Lezárult a szaktanácsadók
alapképzése és vizsgáztatása
Tavaly december 10-én zárult az arra kötelezett szaktanácsadók alapvizsgáztatása. A
kamara 238 új szaktanácsadó számára
engedélyezte 2016-ban szaktanácsadási
tevékenységet végzését, amelyről határozatot állított ki.
Tavaly a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 238 új szaktanácsadónak adott ki a szaktanácsadó
névjegyzékbe való felvételről
határozatot, akiknek 2017.
december 31-ig kell eredményesen vizsgázniuk.
Tavaly a kamara azoknak biztosította a kötelező alapképzési
lehetőséget, akiknek erre 2016ban kötelezettségük volt, emel-

lett azoknak, akik a 2017-ben
kötelezettek számára fenntartott
üres helyekre be tudtak jelentkezni. A képzésre és vizsgáztatásra 2016. november 15–december
10. között került sor Veszprémben, Debrecenben és Gödöllőn,
összesen hat alkalommal.
A névjegyzéki rendelet a mezőgazdasági szaktanácsadási szakmérnök diplomával rendelkező

szaktanácsadóknak lehetőséget
biztosít a szóbeli vizsga alóli mentességhez. A képzési folyamat a
szaktanácsadók önálló felkészülésével kezdődik, amelyhez a NAK
e-learning rendszerén keresztül
lehet jelentkezni, valamint letölteni a tananyagokat és elvégezni
a vizsgatesztek kitöltését.
Az alapképzés három egymást
követő napot foglal magában. Az
első és második napon a szaktanácsadás módszertani felkészítője, a harmadik napon pedig a szóbeli és a számítógépen elvégzendő vizsga van.
A 73/2015. (XI.6.) FM rendelet
szerint az alapvizsga akkor sikeres, ha az egyes témakörökből

elért eredmény legalább 70 százalékos. A módszertani tréningen
való aktív részvétel után lehet
csak szóbeli vizsgát tenni. Az
informatikai rendszerek és intézményrendszer tananyagból a
NAK e-learning rendszerén
keresztül kell vizsgázni. Sikeres
alapvizsgát tett 230 fő. Két szaktanácsadónak kellett pótvizsgázni, mert a szóbeli, a szaktanácsadás módszertana témakör vizsgája elsőre nem sikerült. Az intézményrendszer vizsgák eredményének átlaga: 97,3 százalék, az
informatikai rendszereké pedig
98,2 százalék lett. A tavaly kötelezett szaktanácsadók közül 66 fő
nem tett alapvizsgát. A névjegyzéki rendelet szerint esetükben
gondoskodni kell a szaktanácsadó tevékenységének felfüggesztéséről.
n NAK

A növekedés pénzügyi forrásai

A beruházások megvalósítása jellemzően külső forrás bevonását
igényli, ennek megfelelően a hitelfelvételi kedv általánosan magas
ebben a szektorban. „Az uniós
pályázatok kiírása és ezek kivárása,
valamint a mezőgazdaságban
adottságnak tekinthető szezonalitás, időjárás okozta nehézségek
gyakran kiszámíthatatlanná teszik a
gazdálkodás működését, de úgy látjuk, hogy az agrárvállalkozások az
utóbbi időben egyre tudatosabbak
és bizakodóak a jövőt illetően, előretekintően terveznek, ezáltal könynyebben veszik az akadályokat” –
osztotta meg tapasztalatait Szabó
Balázs, a CIB Bank KKV üzletágának
vezetője.

A sikeres működéshez elengedhetetlen, hogy a vállalkozás reális, a
kapacitásaihoz igazított tervekkel
rendelkezzen és megfelelő gazdasági háttér legyen mögötte, így az
együttműködés is gördülékenyebb.
„Fontos hangsúlyoznunk ugyanakkor azt is, hogy nemcsak egy termékben, hanem ’csomagban’ gondolkodunk: komplex megoldásokkal
szeretnénk ügyfeleink felmerülő igényét kielégíteni és stabil hátteret biztosítani a működéshez, legyen szó
hitelről, lízingről, faktorról vagy egy
testreszabott számlavezetési ajánlatról” – mondta el Szabó Balázs.
A jövő egyik nagy lehetősége az
állami háttérrel rendelkező garanciaintézményekkel való együttműkö-

dés még szorosabbá fűzése, segítve
a tőke- vagy fedezethiányos agrárvállalkozások gyors, egyszerűbb
hitelhez jutását. Sok életképes jövőképpel rendelkező vállalkozás
ugyanis azért nem tud a fejlődéséhez szükséges hitelekhez hozzájutni,
mert nincs elegendő tőkéje vagy felajánlható fedezete. A hitelgarantőr
intézmények kezességvállalásának
finanszírozásba való bevonása a
bankok számára hitelképesebbé
teheti az ilyen agrárcégeket is. Ennek
kapcsán a CIB olyan rövid és hosszú
lejáratú hitelkonstrukciókat kínál,
amelyek egyszerűen és gyors átfutási idővel nyújtanak segítséget számukra, akár az aktuális pályázati
lehetőségek előfinanszírozásában.

Befejeződött a kamara fiatal gazdák
számára tartott fórumsorozata

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
november és december folyamán fórumsorozatot szervezett a fiatal gazdák számára, a december közepén megjelent
pályázathoz kapcsolódóan.
Véget ért a „Fiatal Gazda pályázati tájékoztató – Hogyan kezdjünk neki az üzleti terv készítésének?” elnevezésű rendezvénysorozat, amelyen több mint 400 fiatal gazda vett részt. A Fiatal Gazda
Roadshow keretében november

Versenyképességük fenntartása és növelése érdekében a mezőgazdasági vállalkozások szinte folyamatosan fejlesztenek, gépet vásárolnak, technológiát cserélnek. A fejlődéshez nélkülözhetetlen a pénzügyi források megteremtése, ezért a CIB Bank olyan finanszírozási
lehetőségeket kínál az agráriumban tevékenykedő cégek részére,
amelyek hosszú távú segítséget jelentenek a pénzügyi stabilitásuk
elérésében és a versenyképességük fenntartásában.

Egyes területalapú támogatásokhoz
kapcsolódóan akár több évre előre is
biztosítható a támogatások előfinanszírozása. Emellett a finanszírozási
igényeket tekintve látható, hogy
elsődlegesen a szezonalitást áthidaló, éven belüli forgóeszközhitelt,
valamint a kedvező kamatozású
különböző refinanszírozási konstrukciókat keresik az agrárcégek.
(X)
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30. és december 15. között, összesen öt helyszínen – Szegeden,
Székesfehérváron, Keszthelyen,
Nyíregyházán és Kecskeméten –
tartottak fórumot a Miniszterelnökség, az MVH és a NAK szakértői, amelyen az új Fiatal Gazda fel-

hívásról adtak tájékoztatást, illetve lehetőséget a résztvevőknek a
kérdésfeltevésre.
A legnagyobb érdeklődés az
alapvető feltételek és a többletpontok iránt volt. A roadshow-n a
szakértők hangsúlyozták, a mostani pályázati kiírás – mindamellett, hogy van hasonlóság – alapjaiban más, mint a korábbi, azaz a
2007–2013-as programozási időszak alatti fiatal gazda pályázatok.
Például míg régebben éppen
hogy az pályázhatott, akinek még
semmi előélete nem volt (pl. nem
adott be egységes kérelmet sem),
addig az új pályázat már nem
engedi be a „nulláról” indulókat,
valamekkora üzemméretet (min.
6000 STÉ-t) már fel kell tudni
mutatni a pályázáshoz.
A többletpontok szerzéséért tett
vállalások kapcsán is óva intettek
mindenkit a szakértők. A vállalások
megtételekor egyrészt mérlegelni
kell, hogy azok teljesítése milyen
költségekkel jár és hogy ezzel szemben a várható hasznok (beleértve a
támogatást) arányban vannak-e
(plusz fő foglalkoztatását például
annak érdemes vállalnia, aki amúgy
is bővülni szeretne, hiszen ez közel
2 millió forint éves költséget jelent).
Másrészt tisztában kell lenni azzal is,

hogy a vállalás esetleges nemteljesítése komoly szankciókat vonhat
maga után. Konkrétan, ha bebizonyosodik, hogy az így szerzett
pluszpont nélkül a pályázó a pályázáskor nem ugrotta volna meg a
nyeréshez szükséges ponthatárt,
vissza kell fizetnie a teljes támogatás összegét.
A fórumsorozat résztvevőinek
összesítéséből kiderült, hogy legnagyobb arányban a szántóföldi
növénytermesztéssel foglalkozó
40 év alatti gazdák vettek részt a
programokon, ők tették ki az
érdeklődők negyedét. Rajtuk kívül
még a gyümölcstermesztők
részéről látszott számottevő
érdeklődés.
Az előadásokat követő műhelymunka résztvevői az üzleti tervezés folyamatával ismerkedhettek
meg. A bemutatott canvas modell
a fiatal gazdáknak arra adott
iránymutatást, hogy hogyan
rendszerezzék a gondolataikat,
illetve hogyan készítsenek egy, a
főbb szempontokra kiterjedő
üzleti koncepciót induló vagy
bővítés előtt álló vállalkozásukhoz. A rendezvénysorozat után a
Miniszterelnökség meg is jelentette a pályázatot. A támogatási
kérelmek benyújtására 2017. március 1-jétől 2019. február 28-ig van
lehetőség.
n Reszkető Tímea

A pályázat
Támogatás tárgya: 4 éves
üzleti terv megvalósítása.
Kedvezményezettek:
40 évnél nem idősebb
mezőgazdasági vállalkozók.
Támogatási összeg:
kb. 12 millió Ft
Intenzitás: 100%
Pályázati időszak:
2017. március 1–2019. február 28.
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Megszüntetnék a foszfát típusú
műtrágyákra kivetett vámot

Egyesült a MAHAL és a MASZ

A múlt év mérföldkő volt
a halászati ágazatban
Haltermelés szempontjából a tavalyi év
mérlege viszonylag jól alakult. Év végére
két szakmai érdekképviseleti szövetség
egybeolvadásával egy minőségében új
szakmaközi szervezet jött létre a halászati
ágazatban.
December közepén a halászati
ágazatot képviselő szakmai
érdekképviseleti szervezetek – a
Magyar Haltermelők és Halászati
Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) és a Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) – összeolvadásával létrejött a Magyar
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. Most újra egy szövetségben találkoznak a tógazdasági haltermelők, az intenzív
akvakultúrát művelők és újra egy
kézbe kerül a vízgazdálkodás, természetvédelem, oktatás, kutatás,
szaktanácsadás témakörében
érintett érdekképviseleti munka.
Az új szervezet a régi tagsággal –
hisz a halásztársadalom nem változott, csak megújult –, talán
nagyobb érdekérvényesítő képességgel tud dolgozni, mint elődei.

mennyiségű hallal várta a halas
társadalom. A kínálat talán egyetlen gyenge pontja az európai harcsa – szürkeharcsa – volt, hiszen

gyártott halászlé és nagyon sok
helyen a kedves vevők előrendelve, 23-án vitték haza a kész
halászlét, harcsapaprikást, rántott
halat a halas éttermekből.
Ha a trendeket nézzük, akkor
évről évre nagyobb a feldolgozott, friss, konyhakész hal iránt a
kereslet. Ez még vidéken is igaz,
ahol az élőhal még mindig vezeti
az eladási listát. Bár az áruházlán-

Nincs karácsony
halászlé nélkül!
Ami az év végi karácsonyi halpiacot illeti, soha rosszabbat. De
nézzük a tényeket! 2016-ban kiváló minőségű volt a magyar ponty.
Dacára a jónak mondható termésnek, már év közben is csak folyamatos nagyvízi halászattal lehetett a korai és egyre jelentősebb
exportpiacot kielégíteni. Az őszi
halászatok sem eredményeztek
nagyon jelentős áresést, hamar
elfogyott a tárolókapacitás nélküli
kistermelők áruja. A karácsonyt jó
minőségű és megfelelőnek ítélt

növényevőkből, kárászból, itt-ott
még törpeharcsából is jó volt a
kínálat. Élő, friss süllő már egész
évben nem kerül a pultra, a pisztráng csupán ilyenkor keresettebb,
csukát csak Baja környékén keresnek egy keveset a halászlébe. A
feldolgozók teljes kapacitással
dolgoztak, legnépszerűbb a hazai
termelésű afrikai harcsa, aminek
zöme filéként került a pultokra.
Bőven volt friss halszelet, törzs,
filé szinte minden halfajból.
Keresték is, jól fogyott az előre

cok némelyike már nem árul élőhalat, az értékesítő helyek száma
jelentősen gyarapodik. Egyre
több a termelői halvásár, a közvetlen tóparti értékesítés, az alkalmi
halpiac, a nagyobb településekre
kitelepülő halas vállalkozó.

Értékteremtő
ágazat
Sajnálatos, hogy a magyar családokban szinte csak az ünnepnapokon kerül halétel az asztalra. Az
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agártárca kitűzött célja, hogy ez
megváltozzon, ezért különböző
népszerűsítő kampányokkal
kívánja növelni a hazai halfogyasztást, Tény, hogy az évi 6,0–
6,2 kilogrammos fejenkénti halfogyasztás nagyon alacsony. A 20
kilogramm körüli európai uniós
átlagtól jelentősen el vagyunk
maradva.
A halfogyasztás népszerűsítésére szakértői közlések szerint a
mostani uniós költségvetési időszakban mintegy 800 millió forint
áll rendelkezésre. A magyar állattenyésztés bruttó termelési értékének mintegy 2,5–3 százalékát
teszi ki a halászati ágazat, azonban szerepe ennél lényegesen
nagyobb és sokrétűbb. A halászati ágazatban működő tógazdaságok és az intenzív haltermelő
üzemek termelése évente több
mint 23,6 ezer tonna hal, amelyből mintegy 17,3 ezer tonnát
étkezési célra használnak fel –
derül ki Agrárgazdasági Kutató
Intézet (AKI) adataiból. A rohamosan fejlődő intenzív akvakultúra az étkezési haltermelésből
mintegy 3 ezer tonnát állít elő. Az
étkezési célra szánt 17 ezer tonnás halmennyiségből körülbelül
8,5 ezer tonna kerül exportra,
ebből 6 ezer tonna élőhalként.
Mindez azt is mutatja, hogy van
piaca a magyar halnak. Év végére
halhiány volt jellemző több
országban is, ezért Romániában
és Németországban is keresett
volt a jó minőségű magyar hal.
Ugyan a halárak és az ágazat
profitabilitása nemigen változott,
összességében véve elégedettek
zárhatták a haltermelők a tavalyi
évet.
n Gervai Péter

A brüsszeli székhelyű The Association for
Better European Access to Nutrients (ABEAN)
lobbiszervezet tagja lett a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara. Az ABEAN szerint az
importvámok megszüntetésével megfizethetőbb és testreszabott műtrágyák javíthatják a
gazdák anyagi helyzetét, csökkenthetik a versenyhátrányt.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
csatlakozott a brüsszeli székhelyű The
Association for Better European
Access to Nutrients (ABEAN) lobbiszervezethez. Ennek alapvető célja,
hogy a különböző érdekeltek, így a
gazdák, az importőrök, valamint mű
trágya-előállítók minél kedvezőbben
jussanak hozzá a hatóanyagokhoz az
uniós vámok megszüntetésével. A
szervezet szerint az importvámok
megszüntetésével megfizethetőbb és
testreszabott műtrágyák javíthatják a
gazdák anyagi helyzetét, csökkenthe-

tik a versenyhátrányt, valamint optimalizált tápanyagmennyiség alkalmazása esetén mérsékelhető a környezetre gyakorolt negatív hatás. Emellett számos tanulmány kimutatta,
hogy a vámok eltörlése nagymértékben hozzájárulna a munkahelyteremtéshez, a versenyképesség javításához
és a műtrágyázás környezeti hatásainak csökkentéséhez.
Ezeket szem előtt tartva az ABEAN
jelenleg a foszfát nyersanyagok és
műtrágyák esetében fennálló 6,5 százalékos importvám eltörlését kezeli

kiemelt célként, hiszen ezen védővámok – mivel a szükséges foszfát hatóanyagokból már teljes mértékében
importból látja el magát az Európai
Unió – már nem látják el feladatukat,
csak felesleges terhet rónak a gazdálkodókra. A szervezet álláspontja szerint jelenleg egy kisszámú multina
cionális cég uralja a terepet, akiknek
nem érdekük a változás, illetve az árak
csökkentése sem. Mindezen folya-

matnak legnagyobb kárvallottjai az
európai gazdák, akik kénytelenek a
világpiaci árnál drágábban fedezni
műtrágyaszükségleteiket. Meglátásuk szerint a nitrogén és kálium esetében az importvámok még ellátják a
kívánt szerepüket az EU-s műtrágyagyárak védelmében, így azoknál nem
várható az importvámok eltörlésének
kezdeményezése.
n NAK

Agrárexpót és szántóföldi napokat is szervez a kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) két
nagyszabású agrárszakmai kiállítást is szervez 2017 első felében.
A tradicionális Pápai Agrárexpo a
Nyugat-Dunántúl legnagyobb
mezőgazdasági kiállítása, ahová legutóbb, 2016-ban több mint tizenkét
ezren látogattak el – ami rekord látogatószámot jelent. A rendezvény
főszervezője idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) lesz, az eseménynek a Pápa Városi Sportcsarnok és a környező terület ad majd
otthont, 2017. május 19–21. között.
A Pápa Város Önkormányzatának
támogatásával megvalósuló rendezvényen a tervek szerint megrendezik
a Portfolio.hu agrárkonferenciáját is,
amelyen a vállalatvezetők, gazdák, a
szakpolitika és a finanszírozói oldal
képviselői közösen foglalkozhatnak a

hazai agrárium legfontosabb aktualitásaival. A látogatókat egyebek közt
mezőgépshow, állatbemutató, termelői sátor, favágóshow, gasztrofalu,

szórakoztató és gyermekprogramok,
illetve vadásznap is várja majd.
A Fejér megyei Mezőfalva ad majd
otthont a kamara idei másik nagyrendezvényének, az I. NAK Szántóföldi Napoknak, amelynek stratégiai
partnere a Mezőgazdasági Eszközés Gépforgalmazók Országos Szö-

vetsége (MEGFOSZ). Az igazán újszerű és egyedi országos rendezvényre
2017. június 1–2-án kerül sor. Itt több
mint tízezer négyzetméteren gépkiállítók, továbbá többek közt mikroparcellás és demoparcellás növénybemutató, vetéstechnikai bemutató,
nagyszabású szántóföldigép-show
várja az érdeklődőket. Ezenkívül
előadásokkal, mezőgazdasági innovációs bemutatókkal és családi programokkal is készülnek a szervezők,
akik az eseményre minden szakmai
érdeklődőt és családtagjaikat, továbbá a mezőgazdasági iskolák tanulóit
is várják. Mindemellett a NAK az év
folyamán saját standdal lesz jelen a
Budapesti Vásárközpont mezőgazdasági és élelmiszeripari témájú kiállításain, továbbá számos vidéki rendezvényen.
n NAK

20

2017. JANUÁR–FEBRUÁR | NAKlap

Magyarországon eddig még nem mutattak ki sertéspestist

Válaszol a szakértő!

„Mi a teendő, ha lejár a földbérleti jog?”
A haszonbérleti jog kizárólag
haszonbérleti szerződés megkötésével keletkezhet. A haszonbérbe
adó (földtulajdonos vagy haszonélvező) és a haszonbérbe vevő (földhasználó) között két tanú által hitelesített, azaz legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában
megszerkesztett írásbeli szerződés
kötése szükséges. A haszonbérlet
fennálltát hazánkban az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet
tulajdoni lapján nem rögzítik,
viszont a haszonbérlet földhasználati nyilvántartásba való bejelentése, illetve az abba való bejegyzése
kötelező.
Haszonbérleti szerződést csak
határozott időre, mégpedig leg
alább egy gazdasági évre és legfeljebb – kivéve erdők esetében – húsz
évre lehet kötni. A haszonbérleti
szerződések esetében az év fogalma
alatt nem feltétlenül naptári év
értendő, ugyanis őszi vetésű növények termesztése esetén jellemzőbb
a vegetációs időszakhoz jobban
illeszkedő, október 1-jétől a követke-

ző naptári év szeptember 30-ig tartó
ún. gazdasági év kikötése.
A haszonbérleti szerződés
módosítása irányulhat a szerződés
időtartamának meghosszabbítására. Ezzel kapcsolatosan előzetes
hatósági jóváhagyásra van szükség, amelyet a járási hivatal földhivatali osztálya bírál el. A szerződés

meghosszabbítására csak akkor
kerülhet sor, ha azt rövidebb időtartamra kötötték, mint a földforgalmi törvény szerinti leghosszabb
haszonbérleti idő és a szerződés a
meghosszabbítással együtt sem
lépi túl ezt az időtartamot.

A haszonbérleti szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott időtartam lejártával (a lejárat napján); a haszonbérlő mezőgazdasági termelőszervezet jogutód nélküli megszűnésével; a
haszonbérlő földműves halálával,
amennyiben az örökösök a polgári
törvénykönyvben meghatározott

felmondási jogukat gyakorolják,
vagy ha a föld természeti erő közvetlen behatása következtében
egészben vagy jelentős részben a
haszonbérleti szerződés szerinti
hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik.

A haszonbérleti szerződést a felek
közös megegyezéssel vagy egyoldalú jognyilatkozattal, felmondás
útján szüntethetik meg. A haszonbérletet a felek írásban, közös megegyezéssel, a jövőre nézve bármikor
megszüntethetik. A mező- és erdőgazdasági földre haszonbérleti szerződés kizárólag határozott időtartamra köthető, ezért annak egyoldalú rendes felmondására a gazdasági év végére általában nincs lehetőség. Mind a tulajdonosnak, mind
a haszonbérlőnek meg kell várnia a
határozott idő lejártát. Az azonban
nincs kizárva (bár nem túl gyakori),
hogy a haszonbérleti szerződésben
a felek előre kölcsönösen kikössék
az egyoldalú rendes felmondás
jogát, amely hat hónapos felmondási idővel, a gazdasági év végével
gyakorolható. Rendkívüli (azonnali
hatályú) felmondást a haszonbérbe
adó és a haszonbérbe vevő másmás feltételekkel kezdeményezhet.
A haszonbérbe vevővel a tulajdonos
az azonnali hatályú felmondást írásban köteles közölni.

Szennyvíziszap kihelyezése mezőgazdasági területre
A szennyvíziszap és komposzt
hasznosításának lehetőségét az
50/2001. (IV.3.) Kormányrendelet,
míg a termékkomposzt felhasználására vonatkozó szabályozást
a 36/2006. FVM rendelet tartalmazza.
Amennyiben nem részesül
agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
támogatásban, több lehetőség
közül választhat a gazdálkodó; egyrészt a szennyvíztisztító művekben
keletkezett szennyvíziszapot,
másodsorban az abból előállított
komposztot, illetve a forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkező
termékkomposztot is felhasználhatja mezőgazdasági területen.

A tapasztalatok szerint mindhárom
megoldás segít a talaj humusz
megőrzésében a dráguló műtrágyával szemben. Szennyvíziszaphoz szennyvíztisztító művekből,
szennyvíziszapkomposzthoz a
komposztáló üzemekben lehet
hozzájutni, míg a forgalomba
hozatali és felhasználási engedél�lyel rendelkező termékkomposzt a
kereskedelemben érhető el (általában a gyártótól vásárolható meg).
A szennyvíziszap és szennyvíz
iszapkomposzt mezőgazdasági
felhasználási engedélyét a talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal (a talajtani-talajvédelmi szakértő által készített talaj-

21

NAKlap | 2017. JANUÁR–FEBRUÁR

védelmi terv alapján) adja ki, míg a
termékkomposzt megfelelőségét
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által kiadott
forgalomba hozatali engedély
garantálja. Így mindhárom
tápanyagutánpótló anyag a
vonatkozó jogszabályokban előírt
határértékeknek megfelel, előnyük, hogy javítják a talajok fizikai
tulajdonságait és magas a szervesanyag-tartalmuk. Használatukkal
hatékonyan pótolhatók a növények számára nélkülözhetetlen
tápanyagok, mikroelemek, javítva
ezzel a talaj szerkezetét és vízháztartását, illetve élénkítve a talajéletet. A különbség köztük, hogy a

szennyvíziszapot nem lehet termőföldön tárolni, így csak az azonnal felhasználandó és bedolgozható mennyiség szállítható ki,
ezzel szemben a szennyvíziszapkomposzt két hónapig tárolható a
felhasználásra engedélyezett
mezőgazdasági tábla szélén, de a
tárolás céljára minden évben más
helyszínt kell választani. A termékkomposztra ilyen előírások nem
vonatkoznak, az korlátozás nélkül
felhasználható.
Amennyiben AKG-támogatásban részesül, abban az esetben
kizárólag csak a kereskedelemben
elérhető termékkomposztot használhatja fel tápanyagutánpótlásra.

Vaklárma volt, de fontos az óvatosság
Továbbra is elővigyázatosságra inti a keleti országrészben működő sertéstartókat a
hatóság. Egyelőre nem bizonyított, hogy a
Kárpátalján valóban jelen lenne az afrikai
sertéspestis, a jelentős gazdasági károkkal járó megbetegedés elkerülése azonban minden piaci szereplő együttes érdeke. Így a szükséges óvintézkedéseket is
be kell tartaniuk a gazdáknak.
Bár az ukrajnai vizsgálatok eredményei egyelőre nem erősítették
meg az afrikai sertéspestis-fertőzést a vaddisznóállományban,
továbbra is elővigyázatosságra
van szükség a keleti országrészben működő sertéstelepeken. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása
szerint a gazdáknak és a vadászoknak is azonnal jelenteniük
kell, ha a betegség gyanúja felmerül valamelyik állatban. A keleti
országrészben a sertéseket kettős
kerítés mögött kell tartaniuk a
gazdáknak, ezzel is megelőzve
azt, hogy érintkezzenek egy fertőzött vaddisznóval. A vadászoknak
pedig azt ajánlja a hatóság, hogy
minden esetben, amikor házi sertésekkel találkoznak, váltsanak
ruhát és olyan cipőben se menjenek az állomány közelébe, amelyben az erdőt járták. Az ukrán–
magyar határ mentén jelenleg is
zajlik a sertésállományok felmérése a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei kormányhivatal irányításával. Ez az intézkedés egyelőre
30 települést érint, eddig mintegy
100 sertéstartó gazdaságot kerestek fel az állategészségügyi szolgálat munkatársai, akik egyúttal
tájékoztatást is adnak az állattartóknak a betegség tüneteiről és a
szükséges óvintézkedésekről.
Az Európai Unió északkeleti területén először 2014 januárjában Litvániában, februárban Lengyelországban, majd júniusban Lettor-

szágban és szeptemberben Észt
országban is megjelent a vírus. Az
azóta eltelt évek alatt a balti tagállamok területének jelentős része,
valamint Lengyelország északkeleti része a fertőzés miatt kereskedelmi korlátozás alá került. Ukrajnában 2012 óta tudnak a vírus
jelenlétéről, a magyar határ menti
esetről 2016. december 29-én tájékoztatta a beregszászi konzulátus
a Földművelésügyi Minisztériumot. Később kiderült, hogy az
érintett járásban, a fertőzés terjedése elleni intézkedésként leölt
állatokban nem találták meg a
vírust. A nagyszőlősi válságstáb
visszavonta korlátozó intézkedéseit, de arról is döntött, hogy folytatják a monitoring jellegű kilövéseket, és minden elejtett vaddisznóból mintát vesznek.
A Nébih szerint az elővigyázatosságra mindaddig szükség van

hazánkban is, amíg megnyugtatóan nem zárható ki, hogy a kárpátaljai vaddisznóállományban nincs
jelen a vírus. A negatív laboratóriumi eredmények ellenére ugyanis –
a betegség sajátosságaiból adódóan – nem lehet teljes bizonyossággal kimondani, hogy nem fertőzött
a vaddisznóállomány. A beteg állatok szinte kivétel nélkül és mindössze néhány nap alatt elpusztulnak – a tetemeket nagyon nehéz
fellelni –, annak pedig igen kicsi az
esélye, hogy egészségesnek tűnő
vaddisznóban a kilövést követően
megtalálják a vírust.
A hatóság tájékoztatása szerint
egy esetleges járvány megállítása
nagyon nehéz feladat, a vírus

ugyanis rendkívül ellenálló: az
elhullott állatok tetemében, környezetében, sertéseredetű termékekben hónapokig vagy akár évekig is fertőzőképes marad. A
hangsúly tehát a megelőzésen
van, amiben az ágazat minden
szereplőjére és a vadászokra is
számít a hatóság.
A betegség emberre nézve
nem, ugyanakkor a sertésekre,
vaddisznókra rendkívül veszélyes,
nem gyógyítható és védőoltás
sincs ellene. A fertőzés megjelenése jelentős gazdasági kárral járhat. Egyrészt a betegséggel érintett állományt azonnal fel kell számolni, ami egy nagy létszámú
telep esetében akár több ezer sertést is jelenthet. Bár a leölt állatokért az államtól kártalanítás jár, az
állategészségügyi szabályok megszegése esetén a kártalanítás
elmarad. A közvetett hatások
ennél jóval szélesebb körben
érinthetik az állattartókat. A járvány megakadályozása érdekében hozott, hosszan tartó, kereskedelmet korlátozó intézkedések
miatt minden bizonnyal az
exportpiacaink jelentős részét is
elveszítenénk, a szállítási lehetőséget pedig csak nehézkesen
lehetne visszaszerezni.
n Köpöncei Csilla
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A növényvédelem tudományának csodáival a termés biztonságáért

Csak tiszta forrásból!

A vetés még alszik januárban, ám
a DuPont Magyarország Kft.
Növényvédelmi Üzletágának munkatársai már éberek voltak. Idén
immár 23. alkalommal szervezték
meg azt az országos növényvédelmi
konferenciasorozatukat, amellyel a
gazdák figyelmét a legnagyobb
szántóföldi kultúrák növényvédelmi
kérdéseire irányították. A válaszok
megfogalmazásához elismert szakemberek segítségét kérték, akiktől
friss szakmai információkat kaptak a
résztvevők. A NAKlap munkatársa a
siófoki konferenciához csatlakozott.
A jelenlévők köszöntése mellett
aktuális kérdéssel nyitott Rácz István,
a DuPont marketingigazgatója. Egy
éve került nyilvánosságra, hogy a
DuPont és a Dow cégek egyesülnek.
A tavalyi konferencián be is jelentették, hogy az új vállalat 2016 második
felében jön létre DowDuPont néven.
Nos, a fúzió egyelőre nem ért véget,
ezért a DuPont Magyarország Kft. és
a Dow hazai leányvállalata idén még
külön-külön tevékenykednek. Rácz
István arról is beszélt, hogy az
országban tavaly csökkent a növényvédő szer felhasználása, ami ugyan
nem jó hír a gyártóknak – és talán a
gazdáknak sem –, de a cégük őrzi
vezető pozícióját.
Somlyai István, a DuPont Magyarország Kft. regisztrációs igazgatója
emlékeztetett a 2016 októberében
robbant hírre: Csaknem 28 millió
forint értékű hamis növényvédő szereket terítettek országosan, ezt álla-

pította meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mi
után ellenőrzést tartott egy Pest
megyei nagykereskedő raktárában,
majd további 24 helyszínen. Ennek
eredményeként több mint 2600
kilogramm hamis növényvédő szert
foglaltak le és további 3000 kilo
gramm visszahívását rendelték el.
A szakember kijelentette, a gyártók örülnek a határozott fellépésnek,
hiszen a hamisított növényvédő szerek globális piaca 6,5 milliárd dollárra
becsülhető! A legnagyobb arányban
Kínában és Indiában fordulnak elő
ilyen termékek, az ottani forgalom
30 százaléka illegális eredetű. Európában ez a mérték tíz százalékra
tehető, hazánkban ennél kedvezőbb
a helyzet, de mint a Nébih fellépése
mutatja, a figyelem egy pillanatra
sem szunnyadhat.
Leszögezte, a termelők elemi
érdeke is, hogy csak tiszta forrásból,

eredeti készítményeket használjanak, mert a növényvédelem terén a
várt hatás csak ebben az esetben
biztosított. Pontokba szedve ajánlást fogalmazott meg, hogy a termelők miként kerülhetik el az ilyen
eseteket. Eszerint: Csak engedéllyel
rendelkező kereskedőtől vásároljanak. Minden vásárlásról kérjenek
számlát. Mindig ellenőrizzék, hogy
a csomagolás ép és eredeti-e, az
eredeti termékeken ott a gyártó jelzése. Az irreálisan olcsó ajánlatokat
kezeljék óvatosan, a piaci árnál alacsonyabb ár már önmagában gyanús kell, hogy legyen. Ha ilyennel

Várjuk Önt is a III. PREGA
Konferencián és Kiállításon!

A III. PREGA Konferencia és
Kiállítást 2017. február 22-én
rendezi meg az Agroinform.hu
mezőgazdasági portál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával
együttműködésben a budapesti Hotel Aquaworld Resortban.
A konferencián a legmodernebb precíziós technológiákat
és a legfrissebb nemzetközi
trendeket mutatjuk be, több
mint 20 szakmai kiállító és több
mint 50 elismert szakértő segítségével. A célunk olyan gyakorlati tudást átadni a résztvevőknek, amelyet azonnal hasznosíthatnak saját gazdaságuk fejlesztésében.
A plenáris előadások a talajról
gyűjthető információkkal, a

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén
is növényvédelmi konferenciasorozattal
kezdte az új évet a DuPont Magyarország Kft.
Növényvédelmi Üzletága. A 23. alkalommal
megtartott konferenciasorozatot ezúttal
három helyszínre (Debrecen, Orosháza,
Siófok) vitték el. A rendezvényeken a legújabb fejlesztési eredmények mellett a
növényvédelem aktuális kihívásaira keresték
a válaszokat a résztvevők.

találkoznak, értesítsék az illetékes
hatóságot.
A konferencián a fentiek mellett
Juhász István (SGS Hungária Kft.)
beszámolt az őszi búzában a kétszikű gyomok ellen végzett vizsgálat
eredményeiről. Lövényi Zsolt
(DuPont) bemutatta a cég legújabb
fejlesztésű kalászos gabona gyomirtó szerét. A Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. kukorica vetőmagjairól
Borsos László tájékoztatott. Jelezte, a
jó eredmény az intenzív technológián, az optimális műtrágyázáson, az
öntözésen és a jó hibridvetőmag-választáson egyaránt múlik.
A kukorica gyomirtási technológiák hatékonyságának tapasztalatairól
Kádár Aurél (DuPont) beszélt. A terménykereskedelem és az agronómia
összefüggéseiről Márvány Attila
(KITE Zrt.) tartott előadást. Védekezési módszerek és lehetőségek a kukorica molykártevői ellen címmel
Keszthelyi Sándor osztotta meg
gondolatait.
A nap gyakorlati beszámolóval
zárult, ahol a repcefénybogár elleni
technológiát ismertették az érdeklődőkkel.
n Tremmer Tamás
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helyes tápanyag-gazdálkodással, az intelligens mezőgazdasággal, az okosfarmok világával,
illetve a precíziós gazdálkodás
legújabb eszközeivel foglalkoznak, nem kihagyva a finanszírozási kérdéseket sem. Az idei év
külföldi meghívottjai dr. Raj
Khosla és dr. John Stafford, akik
nemzetközi szinten is kiemelkedő szakértői a precíziós gazdálkodásnak.
A szántóföldi szekció a precíziós szántóföldi növényter
mesztés és az agrárinformatika
témakörét is felöleli, amelynek
keretében szó lesz az ezzel kapcsolatos tennivalókról – tekintettel a kezdők nehézségeire is

–, a legújabb műszaki-technológiai megoldásokról, köztük például a differenciált tápanyag-kijuttatás vagy a tőszámszabályozott vetés. Emellett olyan témákkal is foglalkozunk, mint a szántóföldi öntözés precíziós megvalósítása vagy a precíziós gazdálkodás nehézségei és jövőbeli
elterjedésének lehetőségei. A
kerekasztal-beszélgetésen
pedig gyakorló, a technológia
bevezetésében sikeres gazdálkodók számolnak be tapasztalataikról.
A kertészeti szekció keretében a zöldség-, a gyümölcskertészet és a szőlészet informatikai
rendszerekkel támogatott meg-

Precíziós gazdálkodás és agrárinformatika

KONFERENCIA & KIÁLLÍTÁS 2017

oldásait mutatják be a hazai gyakorlat neves képviselői.
Az előadásokat követően
szekciózáró összefoglaló és stratégiai jövőkép kerekasztal-beszélgetés veszi kezdetét.
Az állattenyésztési szek
ció bemutatja a telepirányítási
rendszereket, a különböző monitorozási technikákból nyerhető
információk holisztikus alkalmazását, a modern tartástechnológia informatikai rendszereiben
rejlő lehetőségeket és azt, hogy
ezek felhasználásával miként
optimalizálható a takarmányozás.
Várjuk önt is, jelentkezzen
a prega.hu oldalon!

• A legújabb precíziós gazdálkodási
fejlesztések és elérhető kutatási
eredmények
• A precíziós gazdálkodás vezető
magyar képviselőinek találkozója
• Gyakorlatorientált szakmai fórum
• Külföldi szakértő előadók

FÓKUSZBAN: ADAT | INFORMÁCIÓ | HASZON
Dr. John Stafford

Dr. Rajiv Khosla

A Precision Agriculture folyóirat főszerkesztője,
Az Európai Precíziós Gazdálkodási Konferencia
- Program Bizottság elnöke

A precíziós gazdálkodás professzora,
Colorado Egyetem
Az ISPA alapító elnöke

2017. február 22., Aquaworld Resort Budapest
szervezők:

szakmai partner:

aranyfokozatú
támogató:

Magyarország mezőgazdasági portálja

WWW.PREGA.HU

bronzfokozatú
támogatók:
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Milliárdos károkat okozott eddig a madárinfluenza hazánkban

A feldolgozók is kártérítésben reménykednek
A madárinfluenza-járvány miatt elpusztított szárnyasok után járó támogatás mellett jövedelempótló juttatásra is számíthatnak a baromfitartók a kormánytól. Az
érintett minisztériumok jelenleg arról
egyeztetnek, miként lehet megmenteni a
nehéz helyzetbe került ágazatot.
Hosszú idő óta nem látott pusztítást végzett a hazai baromfiállományban a madárinfleunza vírus.
A vadmadarak által terjesztett
megbetegedés a legnagyobb kárt
minden bizonnyal a víziszárnyas
ágazatban okozta. Máig több ezer
libát és kacsát kellett elpusztítani
a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. A fiatal,
hízott állatok mellett pedig sok
helyen a tenyészszárnyasok is erre
a sorsa jutottak. Pontos számok
még nem állnak rendelkezésre
arról, hogy a teljes hazai állományban mekkora a visszaesés,
az előzetes becslések szerint
azonban a hízottliba-ágazatban a
legsúlyosabb a kár, de a kacsatartásban is nagy érvágást jelentett a
betegség megjelenése. Hasonlóan nehéz helyzetben vannak a
tojástermelők is. A fertőzéssel
érintett telepeken történt kényszervágások miatt a tojóállomány
10 százaléka veszett oda. Csorbai
Attila, a Baromfi Termék Tanács
elnöke szerint a levágott állatok,
valamint a megsemmisített takarmány értéke meghaladja a
hárommilliárd forintot.
A madárinfluenza a múlt év
novemberében jelent meg
Magyarországon, azóta már több
megyében is találtak fertőzött
baromfit és vadmadarakat a hatóság emberei. Az érintett országrészekben több korlátozást is elrendeltek annak érdekében, hogy
megakadályozzák a fertőzés terjedését. A betegség hírére sorra
vezettek be tiltó rendelkezéseket
a magyar baromfi beszállítására

az unión kívüli exportpartnereink.
Jelenleg 15 országba nem szállítható magyar szárnyas. A gazdákat
és a feldolgozókat érintő károk
többsége is ebből adódik. A terméktanács becslése szerint a közvetlen károk mértéke elérheti a 6
milliárd forintot.
A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a járvány
miatt leölt szárnyasok után már
ma is jár kártalanítás az állattartóknak. Ezt az összeget az állam
az állat-, növény- és GMO-kártalanítási alapból fizeti, amely felülről
nyitott keret, vagyis valamennyi
állattartó – aki az állategészségügyi előírásokat betartja – 100
százalékos állami kártalanításban
részesül. A minisztérium tájékoztatása szerint az elpusztult szárnyasok után járó összeg országosan eléri a hárommilliárd forintot,
ennek jelentős részét azonban az
ország utólag visszaigényelheti az
Európai Uniótól.

KAP2020 – Úton a Közös
Agrárpolitika megújulása felé
Tavaly szeptemberben az EU 28 tagállama
közös nyilatkozatot adott ki a KAP 2020
utáni célkitűzéseiről. Ennek folytatásaképp januárban, a berlini Zöld Hét keretében a Bizottság panelbeszélgetést szervezett a mezőgazdasági biztossal és további
négy EU-s intézményi képviselővel a KAP
megújításával kapcsolatos nézetek ütköztetésére, összehangolására. Az eseményen
a NAK is részt vett.

Az agrártárca és a terméktanács
képviselői a betegség megjelenése óta folyamatosan egyeztetnek
a közvetett károk mértékéről. – Az
iparág képviselőitől kapott legfrissebb adatok alapján az érintett
minisztériumok között folyamatban van a hivatalos egyeztetés a
veszélybe került munkahelyek, az
ágazatot ért károk és a termelésben érintettek ügyében – hívta fel
a figyelmet a tárca. Az FM egy
jövedelempótló támogatás kialakításán dolgozik. Emellett vizsgálják más uniós források felhasználásának lehetőségét is. Nagy István, az FM miniszterhelyettese
minap Brüsszelben, a mezőgazdasági és halászati miniszteri tanács

ülésén rendkívüli válságtámogatási intézkedést kért az Európai
Bizottságtól a hazai madárinfluenza-járvány gazdasági hatásainak
enyhítésére. A minisztérium közleménye szerint az Európai Unió
szabályozása lehetőséget ad arra,
hogy egészségügyi vagy járvány
ügyi szempontból indokolt esetekben be lehessen avatkozni a
belső piac működésébe, és különleges, egyedi válságintézkedéseket hozhasson az Európai Bizottság. Bár elképzelhető, hogy Brüs�szel, tekintettel a jelentős mértékű
ágazati nehézségekre, pozitív
döntést fogad el, ugyanakkor még
kedvező eredmény esetén is hos�szadalmas engedélyezési eljárás
után érkezhet meg hazánkba a
közösségi hozzájárulás.
A járvány eközben megállíthatatlannak tűnik. Legutóbb
Győr-Moson-Sopron és Veszprém
megyében találtak madárinfluenza vírussal fertőzött szárnyasokat.
A vírust egy ásványrárói tenyésztyúktelepen és egy nagyteveli
pulykatartó gazdaságban mutatták ki. Az említett gazdaságokban
– a vírus terjedésének megakadályozása érdekében – elpusztították az állatokat. Ezzel hétre emelkedett a járványban érintett
megyék száma Magyarországon.
n Köpöncei Csilla
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Ahogy korábban is beszámoltunk róla, tavaly szeptemberben
több mint 340 érintett ült össze
Corkban (Írország), hogy közös
álláspontot alakítsanak ki arról, mik
jelenleg Európában a közös kihívások a mezőgazdaság, illetve tágabban nézve a vidékfejlesztés területén, hogy javaslatokat tehessenek
a vonatkozó közösségi politika
átalakítására. Az egyeztetés eredménye volt a második corki nyilatkozat (Cork 2.0), amely már hivatalosan is elérhető az Európai Bizottság oldalán magyarul is.
Annak érdekében, hogy a nyilatkozatra épülve a munka elkezdődhessen, az Európai Bizottság
és Németország január 20-ára, a
berlini Nemzetközi Zöld Hét
mezőgazdasági vásárra (ahol nem
mellesleg Magyarország volt a
díszvendég), a nyitónapra egy
vitaestet szervezett Észrevételektől a cselekvésig címmel, öt
magas szintű EU-s vezetőt egy
asztalhoz ültetve.
Az esten Phil Hogan, az Európai
Bizottság mezőgazdasági és
vidékfejlesztési biztosa hangsúlyozta, hogy a corki nyilatkozat
alapján a jövőben – a 28 tagállam
érintettjeivel – közösen kialakításra kerülő konkrét gyakorlati indítványokat maximálisan képviselni
fogja Brüsszelben, hogy a közösen meghatározott célok megvalósulhassanak.

Létrehozott egy munkacsoportot, hogy kidolgozzák a lehetőségét egy jóval teljesítményorientáltabb támogatáspolitikának, amely
a rugalmasság és a szubszidiaritás
elvének erősítésével egyben jóval

hogy a nyilatkozatba foglalt célkitűzések valóra válhassanak. Előbbi hálózat már listába szedte a
lehetséges és szükséges cselekvési irányokat, utóbbi hálózat pedig
a nyilatkozat egyik fő témája, a
digitalizáció kapcsán szervez eseményeket, hogy a témában érintettek közötti tapasztalatcserét
lehetővé tegye, továbbá a digitalizáció fejlesztésével kapcsolatos
véleményeket becsatornázza a
Bizottsághoz.
Hogan bejelentette továbbá,
hogy cselekvési tervet készítenek
az okos városok kialakításával, fejlesztésével kapcsolatban, kísérletet
téve egyben a szinergiák kiaknázá-

lyabb politikai bejelentést a KAP
megújításának további lépéseiről.
Egy honlap is készül, amelyen
az érdeklődők követni tudják a
fejleményeket a Cork2.0 nyilatkozattól a megvalósításig.
Az eseményen a COPA-COGECA
(agrárszervezeteket tömörítő szövetség, a NAK is tag) is szót kapott.
Pekka Pesonen, a COPA-COGECA
főtitkára elmondta, hogy az európai gazdák és szövetkezeteik
továbbra is a gerincét jelentik a
vidéki gazdaságnak, társadalomnak és dolgozni fognak a „fenntartható és okos mezőgazdaságért és erdőgazdálkodásért, valamint az egyszerűbb politikáért”.

kevesebb adminisztratív terhet is
ró a tagállamokra. Szorosan együtt
fog működni továbbá a környezetpolitikáért felelős Karmenu Vella
európai biztossal a fenntartható
vízgazdálkodásért közös stratégia
kidolgozásában, ebben fókuszálva
majd a tápanyag-gazdálkodási
tervkészítés fontosságára.
A fentieken túl az ENRD és az
EIP hálózatok is dolgoznak azon,

sára a különböző EU-szintű politikák között. Ennek keretében lesz
egy pilot projekt okos öko-szociális
városok létrehozására is.
A KAP megújítása tehát megkezdődött. Hamarosan társadalmi
egyeztetést indítanak a témáról,
amelynek keretében várják minden érintett szíves hozzászólását.
Idén ősszel ennek eredményeit is
alapul véve tesznek majd komo-

Ennek érdekében fontosnak tartják a megfelelően kialakított vidéki infrastruktúrákat (beleértve a
szélessávú internet rendelkezésre
állását), illetve a gyakorlatorientált
kutatásokat, amelyek újszerű,
hasznos megoldásokkal nem csupán az életképességet, versenyképességet növelik, de új belépőket
is bevonzhatnak a szektorba.
n RESZKETŐ TÍMEA
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Agrárbiztosítás: a megalapozott
döntésben segít a kamara

A legjellemzőbb kárnemek a már
nemcsak a gyümölcsösöket érintő
tavaszi fagyok, hanem a nyári hónapok eltartó jég-, vihar- és felhőszakadáskárai, valamint az országos aszályok. Az évről évre bekövetkező
hozamveszteséget a növényter
mesztésben dolgozó gazdálkodók
az állami kárenyhítés mellett a privát
biztosításokkal tudják mérsékelni. A
díjtámogatott biztosítási módozatokra 2017-ben 4 milliárd forint a
támogatásra fordítható forrás, a
kárenyhítési alapban pedig 27 milliárd forint van. A növénybiztosítások
növekvő elfogadottságát jól mutatja, hogy a 2016-os évben közel
11 200 termelő kötött díjtámogatott
biztosítást, több mint 35 százalékos
szerződéses állománydíj-bővüléssel.
Eső után köpönyeg, tartja a mondás. Ez igaz a bekövetkezett károk

utáni biztosításkötési lehetőségre is,
ezért már most érdemes előre tervezni!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezt a már jól működő tudatos kockázatkezelési megoldást kívánja erősíteni a kamarai biztosítási szolgáltatásával, amellyel biztos, szakmailag
mindenkor hiteles és elérhető partnere kíván lenni a tagjainak ezen a
területen is.
Érdemes speciális biztosításokkal
is kezelni a klímaváltozás kockázatait.
A klímaváltozás szélsőséges
hatása az agrárium szereplőit évről
évre növekvő mértékben, egyre
hátrányosabban érinti, ezért az
időjárási kockázatok okozta veszteségek mérséklésére érdemes megfelelő biztosításokkal is készülniük
a gazdálkodóknak. Ennek támogatására a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara együttműködési megállapodást kötött a Magyar Biztosítók
Szövetségével, valamint a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetségével. Az együttműködés jó alapot teremt arra is, hogy
a beérkező észrevételeket, javaslatokat beépítsék a kárrendezési szabályozásokba, illetve az egyes
agrárágazatok speciális igényeire
megoldást találjanak az együttműködő felek.
A létrejött együttműködés lehetőséget ad arra is, hogy a NAK biztosítási szolgáltatási hálózatán keresztül
beérkező észrevételeket a biztosítók
és a biztosítóegyesületek beépítsék
a kárrendezési szabályaik optimalizálásába. A megállapodás szerint a
szervezetek rendszeresen egyeztetnek a közös szakmai álláspont kialakításáról, többek között az Országos
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által
működtetett agro.met.hu kárinformációs honlap adataira vonatkozó
szabályozás módosításában. Az
együttműködés keretén belül a felek
2017-ben felvilágosító kommunikációs kampányt is szerveznek annak
érdekében, hogy felkészítsék a hazai

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezt az már jól működő tudatos kockázatkezelési megoldást kívánja
erősíteni a kamarai biztosítási szolgáltatásával, mellyel biztos, szakmailag mindenkor hiteles, és
elérhető partnere kíván lenni a tagjainak ezen a területen is.

Milyen érvek szólnak a biztosításkötés mellett?
Milyen érvekpélda
szólnak a biztosításkötés
Az alábbi példa
alapján szeretnénk szemléltetni
Az alábbi
alapján mellett?
szeretnénk
szemléltetni
ezt: ezt:
50 ha napraforgó, 3 t/ha hozam, 95.000 Ft/ha ár= 14.250.000 Ft hozamérték
Állami Kárenyhítésben a kötelezettség:
Díjtámogatott ‚A” csomag
biztosítás díja
Díjtámogatott „B” jég+ tűz
biztosítás díja

50 ha X 1000 Ft= 50.000 Ft

~ 550.000 Ft ,10%-os levonásos
önrésszel
~ 450.000 Ft , 10%-os levonásos
önrésszel

65%-os támogatással nettó éves díja
192.500 Ft
50%-os támogatással nettő éves díja:
225.000 Ft

Kárenyhítési rendszerben az üzemi szintű hozamérték csökkenés: ~ 7 M Ft
A kárenyhítési rendszerből biztosítás nélkül 40%-os mértékben, biztosítással 80%-os mértékben jogosult
kárenyhítő juttatásra.

A legfontosabb
határidők:

Díjtámogatás igénylése:
Kizárólag a tárgyévi
Egységes kérelem felületén
keresztül, annak nyitva állási határidejéig.
Növénybiztosítási
szerződés kötése:
Tárgyév május 31-ig.
Tavaszi fagy kockázat
viselés kezdete, vége:
Tárgyév április 1–május 31.
Jég, vihar, felhőszakadás
kockázatviselés kezdete:
Biztosítóhoz beérkezett
ajánlat másnapjától, szerződésben megjelölt várakozási időre figyelemmel.

agrárvállalkozókat a klímaváltozás
hatásaira.
A NAK biztosítási szolgáltatásának
fokozatosan bővülő termékkínálatát
már országosan, minden megyében, több mint 60 kamarai kollégán
keresztül tudják igénybe venni a
gazdálkodók. A megyei igazgatóságok kijelölt specialistáin kívül a NAK
Biztosításközvetítő Kft. központi
munkatársai is állnak rendelkezésre.
A NAK célja továbbá, hogy olyan
objektív és közérthető információkat tegyen közzé a www.biztosítások.nak.hu kamarai honlapon, amelyekkel a növény-, valamint a legjellemzőbb vagyon- és felelősségbiztosítási kockázatokra kínált biztosítói
megoldásokat megismerhetik a tagjai. Emellett a biztosítókkal szorosabb együttműködéssel kívánja elősegíteni az eddig fedezetbe nem
vonható kockázatok biztosíthatóságának és a növénybiztosítási módozatok kárrendezési standardjainak
kidolgozását.
n NAK

Érdemes speciális biztosításokkal is kezelni a klímaváltozás kockázatait
A klímaváltozás szélsőséges hatása az agrárium szereplőit évről évre növekvő mértékben, egyre
hátrányosabban érinti, ezért az időjárási kockázatok okozta veszteségek mérséklésére érdemes

Az átlagos éves mézfogyasztás növelését
szeretné elérni az agrárkormányzat - mondta
Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára január végén
Kaposváron.
Az ágazatért tett erőfeszítéseknek
is köszönhetően nőtt az elmúlt időszakban a hazai fogyasztás 50
dekagrammról 70-re, de így is mes�sze elmarad a nyugat-európai 2,5–
2,7 kilós átlagtól – mondta Nagy István a Kaposvár és Térsége Méhészeti
Egyesülete által szervezett 19.
Dunántúli Regionális Méhésztalálkozón. Az államtitkár szerint a vásárlók
helyzetét könnyítené, ha a termelők
a mézeiket nem – egy ember majdnem másfél éves átlagos mézfogyasztását biztosító – egy kilogrammos, hanem 20–25 dekagrammos
kiszerelésben hoznák forgalomba.
Az MTI beszámolója szerint az állam-

titkára hangsúlyozta: a Magyar
Méhészet Nemzeti Program arra
hivatott, hogy segítse a méz piacra
jutását, az eszközfejlesztést, és tanácsokkal lássa el, illetve a legújabb
tudományos eredményekkel is megismertesse a méhészeket. A Magyar
Közlönyben január közepén megjelent rendelet szerint idén is folytatódik a 2013-ban indult méhészeti
program. Az első kifizetési kérelmeket április 6-ig juttathatják el a
Magyar Államkincstárnak az érintettek, a támogatás összegét a forrás
megítélésétől számított harminc
napon belül kapják meg a méhészek. A varróatka, illetve az egyéb

kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezéshez évente 663 millió forintot kapnak a méhészetek. Ezt
egészíti ki a gyógyszeres kezelésen
felüli védekezés 4,7 millió forintos
támogatása. A méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges képzésekre pedig évi 9,3 millió
forintot különítettek el. A szaktanácsadói hálózat működtetéséhez
évi 139,5 millió forint támogatást kap
évente az Országos Magyar Méhé-

szeti Egyesület. A méhészeti képzés
országos koordinálására, a
méhegészségügyi ismeretek terjesztésére 32,5 millió forint áll rendelkezésre. A regionális rendezvények,
konferenciák és kiállítások szervezésére is igényelhető támogatás,
ennek keretösszege az idén 85,2 millió forintot tesz ki. Bemutató méhészetek látogatására évente 31 millió
forint fordítható.
n D.Z.

Aki a termőföldről gondoskodik,

a jövőről gondoskodik.

Maximalizálja földjeinek hosszú távú
termőképességét a
mikrobiológiai termékekkel!

ÁLLOMÁN
ZS

Y

50%-os jég+vihar kártétel a napraforgóban
„A” csomag biztosítás kárkifizetés önrész levonás
6,4 M Ft kárkifizetés
után
„B” biztosítás kárkifizetés önrész levonás után
3,2 M Ft kárkifizetés
(kármegosztás, jégre rendez!)

Kisebb kiszerelésben kellene eladni a mézet

IA
GARANC
ÉS

CSÍRA

ÁM

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a már jól
működő tudatos kockázatkezelési megoldást
kívánja erősíteni a kamarai biztosítási szolgáltatásával, amellyel biztos, szakmailag
mindenkor hiteles és elérhető partnere kíván
lenni tagjainak ezen a területen is.
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Az elmúlt hat évben 50 ezer új munkahelyet teremtettek a hazai agrárcégek

Egyre több fiatal jelentkezik mezőgépésznek
A növekedés éve lehet az idei a hazai
mezőgépgyártók és -forgalmazók számára, a
bővülést az agrárium javuló teljesítménye és
a vidékfejlesztési források megjelenése is
hajthatja – hangzott el a 35. AGROmashEXPO
megnyitóján. A szakma további fejlődését
biztosíthatja, hogy egyre több fiatal jelentkezik mezőgépésznek.
Egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdaságra a globálisan növekvő
fogyasztás, az emberiség élelmezése
jelentős kihívás, amire a megoldást a
megfelelő gépesítés jelentheti –
mondta el a 35. AGROmashEXPO – 7.
AgrárgépShow kiállítás megnyitóján
Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetségének (Megfosz) elnöke. A
szakember szerint a siker eléréséhez
a korszerű technológia mellett szakképzett gépkezelőkre is szükség van,
amely sajnos egyre több vállalkozásból hiányzik. – Tíz hazai termelő
közül 9 szakemberhiánnyal küzd –
fogalmazott. Ennek oka Harsányi
Zsolt szerint, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent az utánpótlás. Évente kevesebb mint 500 diák
szerez szakirányú végzettséget, holott ennek a tízszeresére lenne szükség. Az elnök szerint ahhoz, hogy ez
a jövőben változzon, a szülők és a
fiatalok előtt is ismertté kell tenni,
hogy a mezőgépész szakma hosszú
távú megélhetést, változatos és
érdekes munkát biztosít.
A szakemberhiány okozta probléma megoldásán a szövetség is dolgozik. Ennek érdekében indították el
tavaly a „Legyél te is mezőgépész!”
programot. A kezdeményezéshez a
szakiskolák és a gyártók, forgalmazók mellett a szakminisztérium és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) is csatlakozott. A program
eredményességét mutatja – folytatta az elnök –, hogy a 2016/2017-es
tanévben már 15 százalékkal több
diák választotta ezt a szakirányt. A
képzés során a szakiskolák szorosan

együttműködnek a vállalkozásokkal,
így a tanulók testközelből ismerhetik
meg a szakma szépségeit. – Mire
megszerzik a végzettséget igazoló
dokumentumot, már 1–2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, sőt,
sok esetben már a munkahelyük is
biztosított – jegyezte meg. A
mezőgépforgalommal kapcsolatban
elmondta, tavaly, az előző évihez
hasonlóan, hozzávetőlegesen 155–
160 milliárd forintnyi forgalmat bo
nyolítottak le a tagszervezeteik. Az
idén enyhe növekedésre és 165–170
milliárd forintos forgalomra számít.
Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter megnyitóbeszédében
elmondta: a mezőgépgyártás és a
gépkereskedelem is fontos szerepet
játszik a hazai agrárium fejlődésében. A tárcavezető emlékeztetett
arra, hogy a magyar mezőgazdaság
2010 óta folyamatosan nő, hat év
alatt 55 százalékkal bővült az ágazat
teljesítménye. Mindezt pedig úgy
sikerült elérni, hogy bővült a foglal-

Jobban kell
hasznosítani
a támogatásokat
Fokozni kell a vidéki térségekben a
mezőgazdasági beruházások hozzájárulását a munkahelyteremtéshez és a
növekedéshez – mondta Kis Miklós
Zsolt, aki, mint a COPA alelnöke tartott
előadást a második EU fi-compass
konferencián, 2016. november 25-én,
Brüsszelben.

koztatottak száma és nőtt az ágazat
gépesítettsége, a műszaki színvonala is. Az elmúlt hat évben 50 ezer új
munkahelyet teremtettek a hazai
agrárcégek, ebből 16 500 új állás
tavaly jött létre. A miniszter szerint a
mezőgépipar számára az idei a
növekedés éve lehet. Ezt támasztja
alá az is, hogy az ágazat fejlődése
folyamatos, az idén pedig már a
vidékfejlesztési program forrásai is
célba érnek. A miniszter szerint optimizmusra ad okot az a tény is, hogy
egyre több fiatal lát lehetőséget a
vidéki életben, a gazdálkodásban.
Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt
három évben 20 százalékkal több

diák jelentkezett mezőgazdasági
szakképzésre. Fazekas Sándor
beszélt arról is, nem véletlen, hogy
Magyarország volt az idei berlini
Zöld Hét (Grüne Woche) díszvendége. – Ezzel ismerték el ugyanis a
magyar agrárium utóbbi években
nyújtott kimagasló teljesítményét –
tette hozzá.
A kiállításon a NAK is külön standon várta a tagjait és az érdeklődőket. A kérdések megválaszolásában
a falugazdászok segítették a gazdálkodók munkáját. Emellett az érdeklődők tájékoztatást kaphattak a
NAK biztosítási, valamint telekommunikációs szolgáltatásáról, a
BirtOKOS-ról is. Az AGROmash
EXPO-n, az AgrárgépShow-n, valamint a rendezvényhez kapcsolódó
két kiállításon – Magyar kert, valamint a Szőlészet és pincészet –
összesen 300 kiállító mutatkozott
be, mintegy 4 ezer négyzetméteren. A hazaiakon kívül az idén 36
külföldi kiállító kínálta termékeit és
szolgáltatásait. A közönségprogramok mellett szakmai konferenciák
színesítették a rendezvényt, a megnyitón pedig több díjat is kiosztottak, elismerve a hazai agrárgépgyártás csúcsteljesítményeit.
n Köpöncei Csilla
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Hangsúlyozta, hogy a vidéki
térségekben fokozni kell a
mezőgazdasági beruházások
hozzájárulását a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez.
A beruházási igények tekintetében erős pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, hogy
a beruházások biztosíthassák a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességét és
fenntarthatóságának növelését, valamint kiemelte, hogy a
gazdák számára az uniós költségvetésnek, azaz az ágazatra
vonatkozóan a Közös Agrárpolitikának kell biztosítani a kitű-

zött célok megvalósításához
szükséges forrásokat.
A fi-compass konferencia a
pénzügyi eszközöket, azon
belül is az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) felhasználását vette
górcső alá. A konferenciát –
többek között – Phil Hogan
mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos, Jyrki Katainen
munkahelyteremtési, növekedési, beruházási és versenyképességi biztos, illetve az Európai Beruházási Bank és Európai
Beruházási Alap vezető tisztviselői nyitották meg.

Magyar napot
rendeztek Vilniusban
2016 novemberében Vilniusban az
MNKH, illetve a Nemzeti Agrárgaz
dasági Kamara közös szervezésében
„Magyar Napot” rendeztek.
A termékkóstolót is magában
foglaló kereskedelemfejlesztési
rendezvényen belül B2B találkozókra is sor került, amelyen 9
magyar vállalat (Hilltop Neszmély Kft., Fornetti Kft., Zila
Kávéház Kft., Csányi Pincészet
Zrt., Funkció Kft., Darnóhús, Ital
Magyarország Kft., Maróni Kft.,
Pannon-Tokaj Zrt., Pannon Tej
Zrt.) vett részt. Az eseményre a
KKM-ből dr. Pana Petra helyettes államtikár és Piszter Csaba, a
Külkereskedelmi Főosztály

vezetője utazott ki. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara részéről
Éder Tamás alelnök, litván részről Gina Jaugielavičienė, a Gazdasági Minisztérium Befektetési
és Export Osztályának vezetője,
Jurgita Butkevičienė, az Enterprise Lithuania Kereskedelemfejlesztési Hivatal exportosztályának vezetője, valamint Vida
Staskonienė, az Invest Lithuania
Befektetésösztönzési Hivatal
üzletfejlesztési menedzsere vett
részt.
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Közösen utasították el a Visegrádi Négyek agrárkamarái a Bizottság javaslatát

Nem költhetik migrációra az agrárpénzeket
A Visegrádi Négyek agrárkamaráinak 63.
ülését rendezték meg 2016. december 1–2.
között Balatonfüreden, ahol a magyar
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a
Cseh Köztársaság Agrárkamarája (AKCR), a
lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa
(KRIR) és a Szlovák Élelmiszeripari és
Agrárkamara (SPPK) vezetői találkoztak.
A V4-országok agrárkamarái
közös állásfoglalásban utasították
el, hogy az Európai Unióra nehezedő migrációs kihívás kezelése érdekében az Európai Bizottság javaslatot tett a migráció és menekültügy
témájának az Európai Strukturális
és Beruházási Alapok forrásai és a
vidékfejlesztési támogatások közé
történő beillesztésére. A vezetők
szerint érthetetlen, hogy miért van
szükség a migrációs célkitűzésnek
a kohéziós és a vidékfejlesztési jog-

szabályokban való konkrét nevesítésére, miközben már a jelenleg
hatályos szabályok között is van
lehetőség arra, hogy a tagállamok
e két politikaterület intézkedésein
keresztül forrásokat biztosítsanak a
migrációs kihívások kezelésére. Az
agrárkamarák képviselői a javaslat
törlését vagy az intézkedés kizárólag önkéntes alapon történő alkalmazását javasolják.
A visegrádi országok agrárkamaráinak képviselői megvitat-

V. Kárpát-medencei Összefogás Fórum
A vajdasági Szabadkán rendezték meg az V. Kárpát-medencei
Összefogás Fórumát a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében.
A megnyitóbeszédet Tóth Katalin helyettes államtitkár asszony (FM),
Pásztor István (Vajdasági M. Sz.) és Bunford Tivadar (Szabadka képviselő-testület), valamint Győrffy Balázs, a NAK elnökének képviseletében Kocsy Béla külkapcsolati igazgató tartották. A rendezvény házigazdája Nagy Miklós (VASZ) és dr. Torda Márta volt.

cokon való értékesítési lehetőségek; a közvetlen befektetések
ösztönzése; a bosnyák EU-csatlakozási felkészülés segítése; valamint a szakképzési tapasztalatok
megosztása. A megbeszélés
során mindkét fél kifejezte
együttműködési szándékát a
jövőre nézve, ennek érdekében
következő lépésként egy együttműködési megállapodás kidolgozásában egyeztek meg.

Házhoz visszük
az agrárium híreit!

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

ták a mezőgazdasági piacok
jelenlegi helyzetét. A magyarországi tapasztalatokból kiderült:
a hazai betakarítási munkák
alapján a 2016. évi termés jónak
mondható, mennyiségében
kiemelkedő. Az állattenyésztési
ágazatokat továbbra is jelentős
kihívás elé állítja az orosz
embargó miatt az EU belpiacán
felhalmozódott árumennyiség,
ezért országaink számára
kiemelkedően fontos, hogy a
keleti piacokhoz minél előbb
újra hozzáférhessünk, az akadályokat az unió mihamarabb
lebontsa.

Erős külkapcsolati időszak
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
2016. november 11-én fogadta
Aleksandar Dragičević-et, Bosznia-Hercegovina rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetét és
Goran Pranjić követségi tanácsost. A megbeszélés során áttekintették a két ország mező- és
élelmiszergazdaságában érdekelt szervezetek együttműködési lehetőségeit. Ezek a közös termelési, gyártási és harmadik pia-
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Emellett nagyon sikeres volt a
NAK jelenléte a november
végén megrendezett lengyelországi Varsó Expón is. A Varsó
melletti Nadarzynban 2016.
november 25–27. között rendezték meg a Központi Mezőgazdasági Vásárt, amelyen a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara is képviseltette magát. A NAK a lengyel fél javaslatára a Lengyel
Agrárkamarák Szövetsége

A lépés azért sürgető, mert az
elvesztett piacokra már most beléptek új nemzetközi szereplők, ráadásul helyben is nőtt a termelés, ezért
félő, hogy az elvesztett piaci pozícióinkat már nem, vagy csak nagyon
magas költségek mellett leszünk
képesek visszaszerezni. Piacra jutási
tevékenységünket szolgálják a marketing- és promóciós alapok egyre
nagyobb figyelmet és forrást célszerű biztosítani. Az eseményen részt
vett Pekka Pesonen a COPA-COGECA főtitkára is, akit az ülés után a parlamentben fogadott Jakab István a
parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke. 
n NAK

standján vett részt a kiállításon,
a 2016-os lengyelországi V4-es
ülésen történt megegyezés
nyomán. A NAK bemutatkozó,
prezentációs és szóróanyagai
iránt nagy volt az érdeklődés.
Kocsy Béla külkapcsolati igazgató találkozott Wladislaw
Serafinnal, a KZRKiOR lengyel
gazdaszövetség elnökével. A
találkozón hangsúlyosan előkerültek a COPA-COGECA tagsági
kérdései és a szakmai munkával
kapcsolatos aktuális kihívások.
n NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja
284 000 postaládában hónapról–hónapra
A NAKlap egyedi tartalommal bíró,
közel 300 000 példánnyal, névre, címre szóló
terjesztéssel, a legnagyobb országos lefede
évente tíz alkalommal megjelenő időszakos
kiadvány, amely az agrárium legfontosabb
híreivel, kérdéseivel foglalkozik.
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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4 kultúra
8 termék
12 kereskedelmi ajánlat
1 helyen

www.kedvezmenyklub.basf.hu
Vásárláskor érvényesíthető, termelői kedvezmények!
Legyen akár kalászos-, napraforgó-, repce- vagy szójatermesztő, a 2017-es
szezonban jelentősen csökkentheti növényvédelmi hektárköltségeit a BASF
Kedvezményklub ajánlatai révén.
Lépjen be a BASF Kedvezményklubba a www.kedvezmenyklub.basf.hu
weboldalon, rendszerünk segítségével válassza ki az Önnek legkedvezőbb
ajánlatokat, igényeljen online kedvezménykupont, majd érvényesítse
a kedvezményeket kereskedőjénél már a vásárlás során!*

A kedvezményes ajánlatok már elérhetőek a kedvezmenyklub.basf.hu weboldalon.

*A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a BASF Kedvezményklub részletes feltételei a www.kedvezmenyklub.basf.hu oldalon
érhetőek el.

