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tartó, szinte példa nélküli aszály megpecsételte az őszi vetésű növények sorsát,
és jelentős mértékben hátráltatta a tavaszi munkákat.
Leginkább a repce sínylette meg, de valamennyi kalászos termésmennyisége
elmaradt a várttól, akárcsak az őszi betakarítású növényeké. Bár abban reménykedtünk, hogy a nyári csapadék kicsit kompenzálja majd a tavaszi aszály hatásait, ez nem történt meg maradéktalanul. Kukoricából hektáronként 8,6 tonna termett, holott nyáron még 9,5 tonna/hektár körüli termésátlagot vártunk. Sajnos
az őszi időjárás sem bizonyult nagyvonalúbbnak: a hosszan tartó csapadékos idő
hátráltatta mind a betakarítást, mind a talaj-előkészítési és vetési munkálatokat.
A kevesebb termésre némiképp gyógyír a terményárak emelkedése.
Ez három tényezőre vezethető vissza: egyrészt a gabonaexportőröknél az átlagosnál kisebb volt a termés, így csökkent a búza és a kukorica kínálata a világ
piacon; másrészt a főbb gabonaimportőr országok – a koronavírus-járvány miatti elővigyázatosságból – előre hozták vásárlásaikat, bővült a kereslet; harmadrészt pedig az Egyesült Államok és Kína között enyhült a kereskedelmi háború, és
az ázsiai ország rekordmennyiségű kukorica vásárlásába kezdett. Idén hazánkban mintegy 4,7 millió tonna őszi búza termett, és mivel a belföldi felhasználás
általában 2,5–3 millió tonnát tesz ki, így bőven jut belőle exportra is.
Általánosságban elmondható, hogy a szántóföldi növénytermesztés nagyon
nehéz éven van túl, mégpedig nem a koronavírus-járvány, hanem a rendkívül
kedvezőtlen időjárás miatt. A pandémia főként annyiban érintette az ágazatot,
hogy az inputanyag-ellátásban volt némi bizonytalanság, időszakos fennakadások, de ezt a problémát sikerült orvosolni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már
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Ismét igényelhető a MOL-NAK Partner kártya
Örömmel értesítjük tagjainkat, hogy szolgáltatási partnerünk, a MOL október elejétől
újra lehetővé tette a Partner kártya termék
kibocsátását, amit a járványügyi helyzet
előre nem látható következményi miatt
kényszerült felfüggeszteni.
Ez azt jelenti, hogy az adószámmal nem rendelkező kamarai tagjaink már ismét igényelhetnek
MOL-NAK Partner kártyát, amely
a NAK és a MOL közötti megállapodás értelmében kedvezményes
üzemanyag-vásárlási lehetőséget
kínál számukra is a MOL töltőállomásain.
A jelenlegi vírushelyzetben
különösen fontos a távolságtartás és a közösségi közlekedés

kiváltása más utazási módokkal.
A hideg beköszöntével a kerékpáros közlekedés már nem jelent
kényelmes és biztonságos alternatívát, íg y marad az autó,
amelynek használata természetesen költségesebb lehet. A MOLNAK kártya az üzemanyagkiadások csökkentésében nyújt segítséget tagjainknak. Bővebb információk a http://www.nak.hu/
szolgalt at a sok /molnakkar t ya /

partner weboldalon találhatóak,
a kártya igénylése kapcsán pedig
keresse falugazdász kollégáinkat.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara a jövőben is folyamatosan

tájékoztatást nyújt a MOL szolgáltatások elérhetőségéről és a
tagságunkat érintő hírekről is a
http://www.nak.hu/szolgaltatasok/molnakkartya oldalon.
NAK

Az első három év idén ér véget,
de 2021-től újabb hároméves pe
riódust nyert meg a NAK francia és
belga szakmai szervezetekkel
együttműködve, így folytatódnak
Frutti és Veggi kalandjai.
A 2021–23-as időszakban
Frissesség Ereje néven, új arculattal fut majd a kampány, és

megújulnak a figurák is. A program célcsoportja bővül: az eddigi
6–14 éves korcsoport mellett a
14–18 éves középiskolás, tini
korosztályt is szeretné megszólítani, mert körükben évről évre
jelentősen csökken a napi rendszerességgel zöldséget-gyümölcsöt fogyasztók aránya. Az új
célcsoport elérése érdekében a
program közösségimédia-jelenléte és aktivitásai még változatosabbak és intenzívebbek lesznek a jövőben.
A program folytatása nagyszerű
lehetőséget jelent, mert a
fogyasztói magatartás formáláshoz hosszabb időn, több éven
keresztül kell közvetíteni a zöldség-gyümölcsfogyasztás fontosságához kapcsolódó üzenteket. Ez
a fajta edukáció elengedhetetlen
ahhoz, hogy a családokban szemléletváltozást érjük el és egy olyan
generáció nőjön fel, amely számára alapvető az egészséges, friss
zöldségen és gyümölcsön alapuló
táplálkozás.
NAK
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Jelentősen mérséklődött
a jégkárbejelentések aránya
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett, három éve
működő országos jégkármérséklő rendszer a mezőgazdaság mellett a lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is óvja. Ez a rendszer az egyik pillére az agrárkormányzat
által 2012 óta kiépített mezőgazdasági kockázatkezelési rendszernek, amely Európa legjobbjai közt van.

Újabb három évig folytatódnak Frutti és Veggi kalandjai

Az Európai Friss Kalandok programot 2018ban indította a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, azzal a céllal, hogy népszerűsítse a
zöldség- és gyümölcsfogyasztást, valamint
fokozza a jó minőségű, hazai termékek
iránti keresletet.
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A jégesőkárok elleni védekezés
Európában egyedüliként Magyarországon zajlik országos szinten,
amelynek finanszírozása az Agrárminisztérium segítségével a
kárenyhítési alapból történik. E forrásból évente legfeljebb 1,5 milliárd
forintot biztosít a tárca a NAK számára, így hosszú távra biztosítja a
működtetést. Fenntartása nem
igényel több termelői befizetést,
miközben az utólagosan kifizetett
kárenyhítési összegeket csökkenti.
A rendszerrel a jégesők előfordulásának valószínűsége nem zárható
ki teljesen, azt viszont garantálni
lehet, hogy a lehulló jégszemcsék

mérete kisebb lesz annál, mint amelyek a rendszer használata nélkül
hullanának le! 2020-ban immáron
harmadik éve működött hatékonyan
a jégkármérséklő rendszer, hiszen a
védekezéssel érintett 2018–2020
időszakban a jégkárarány a zivatarkárokon belül mintegy 47% volt, míg
az országos rendszer indulása előtt
ez az arány – a 2015–2017 időszakban – több mint 84% volt.
A védekezési időszak az idei
évben is április 15. és szeptember
30. közé esett. Az agrárkárenyhítés
keretében az idei évben kiemelkedő
számban (21 000 db) és területre
(516 ezer hektár) tettek kárbejelen-

tést a termelők, amelyek közül a
jégkárbejelentések aránya 6%, ami
jóval alacsonyabb a 2018. és 2019.
évek 13–13%-os, valamint a védekezés előtti időszak 30%-ot is meghaladó arányához képest. A termelők 2020. november elejéig országosan mintegy 32 ezer hektárra
tettek jégesőkár-bejelentést.
A rendszer nem csak a mezőgazdasági termelők érdekét szolgálja és
nem csak a kárenyhítésben ismert,
30%-ot meghaladó jégesőkárokat
mérsékli, hiszen a jégesők a lakossági, ipari létesítményekben és önkormányzati tulajdonokban is jelentős
károkat okozhatnak. Működésének

hatékonysága a biztosítók jégkárkifizetéseiben is megfigyelhető,
hiszen míg 2017-ben 6,3 milliárd
forint volt a biztosítók együttes jégkárkifizetése, addig a 2018. és 2019.
évek átlagában „csak” 3,7 milliárd
forint volt, amely 59%-a a 2017-ben
kifizetett összegnek.
Lényeges kiemelni továbbá, hogy
a jégkármérséklő rendszernek – a
közvetlen kárcsökkentő hatásán
túlmenően – a biztosítási díjak
meghatározásában is szerepe van.
A biztosítótársaságok ugyanis egy
adott térségben idősoros összehasonlításban vizsgálják a károkat, és
ennek alapján állapítják meg a
növényjégkár-biztosítási díjakat.
Ha a károk hosszú távon csökkennek, akkor a biztosítási díjakban is
csökkenés következhet be, amely
tendencia már a 2019-es évben
elkezdődött. További információkat
a http://www.nak.hu/szolgaltatasok/jeger elérhetőségen, a kamara
honlapján találhatnak.
NAK/SZOBONYA NIKOLETTA
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Milyen műtrágyát szeretnének a növények?
Ha tavasszal, nyár végén vagy
ősszel vidéken autózik az ember,
szinte bizonyosan találkozik műtrágyaszóróval felszerelt traktorokkal,
ahogy a táblák felé tartanak. Aki
érdekelt a mezőgazdaságban, az
vajon elgondolkodik azon, hogy mit
szórnak és milyen mennyiségben?
Ha a tudományosság felől nézzük, akkor arra gondolhatunk, hogy
monoműtrágyát szórnak, mert a
növények igénye nemcsak a növény
fajtájától, például búza vagy szója
stb. függ, hanem a fajától is, sőt a
talajtípustól, a várható csapadéktól, a talaj tápanyagkészletétől is.
Ezt az összetett igényt NPK esetén
csak monoműtrágyákkal lehet ki
elégíteni, pedig a kálcium-, magnézium-, kén- és mikroelem-ellátásról még szó sem esett.
Különösen magasak a követelmények a precíziós gazdálkodás
esetén. Sokaknak a precíziós gazdálkodás a 2,5 cm-es GPS-nél kezdődik és végződik, pedig az igazi
nyereséget a fajta-műtrágya-termőhely-céltermés „négyes fogat”
összehangolása rejti magában.
Tapasztalat és adatbázis hiányában
erre nem sok esélye van egy átlagos
gazdálkodónak, ezért a sokszor
százmilliókért beszerzett gépek képességei
kihasználatlanul maradnak.
Elvileg a Magyarországon elérhető műtrágyakínálat minden lehető igényt kielégít.
2019-ben kereskedelmi súlyban 1780 ezer
tonna műtrágyát adtak
el hazánkban végfelhasználóknak. Ebből
1274 ezer tonna volt nitrogén, 3 ezer tonna volt
szuperfoszfát és 51 ezer
tonna kálisó, különböző
összetételekben. Az
összetett műtrágyafo1. ábra
gyasztás 452 ezer tonna

volt, de ebben benne
voltak az NP műtrágyák, MAP, DAP is,
2. ábra
amelyeket monomű
trágyaként használnak a
termelők. A műtrágya-felhasználás 2014-től számítva 25%-ot
emelkedett 2019-ig, de 2017-ben
volt a csúcs 28%-kal, köszönhetően
a 2016-os jó termésnek. Magyarországon mindenféle műtrágyát lehet
kapni: szilárd, szuszpenziós, oldat,
mono, komplex, hidegen kevert,
kálium, foszfor és nitrogén túlsúlyos kivitelben, mikroelemekkel
vagy anélkül.
A fő kérdés az, hogy ebből a
választékból milyen összetételeket
használnak a termelők és milyen
összefüggés lehet az agronómiai
szükséglet, a felhasznált műtrágya
és az elért eredmények között.
Az 1. ábrán a teljes forgalom százalékos megoszlása látszik keres-

kedelmi súlyban 2015, 2017, 2019ben. Az ábrában a mono foszforműtrágyák közé számoltuk a NP
műtrágyákat. Hatóanyagban ez a
műtrágyafogyasztás 92-25-22 kg/
ha NPK-felhasználásnak felel meg
országos átlagban. Az összes PK-
igény 86%-át NPK, NP vagy PK mű
trágyák formájában szórjuk ki és
csak 14%-ot monoműtrágyaként.
Látható, hogy a fogyasztásban a
nitrogéntúlsúly hatóanyagban is
kétszeres az összevont PK-fogyasztáshoz képest, amikor az
optimális az 50–50% lenne. A
fogyasztási szerkezet gyakorlatilag
változatlan 2015–2019 között.
Ha levonjuk a 452 ezer tonna több
hatóanyagú műtrágyafogyasztásból
a 90 ezer tonna NP-
műtrágyát, akkor az 1.
ábrán ennek a 362 ezer
tonna NPK-műtrágyának a
forgalomeloszlását láthatjuk. Az ebben a formában
kiszórt PK-hatóanyag az
összes PK-fogyasztás
80%-a, tehát jelentős.
Az agronómiailag optimális 1:1,5 arányú PK-
arány 3%-ot képvisel. A
valamiképpen indokolható kálium- vagy foszfortúlsúlyos műtrág yák
összesen 18%-ot. Az
egyéb kategóriába a
nagyon kis mennyiségben forgalmazott összetételek tartoznak 18

%-kal. A legnagyobb
szeletet, 61%-ot az 1:1
arányú PK-összetételek foglalják el, tendenciaszerűen növekvő mértékben. Míg
2015-ben ez a kategória „csak” 50%-on állt,
ma 61%-on.
Természetesen előfordulhat, hogy egy
táblában NPK 15-1515-el vagy 8-20-20
összetétellel lehet
optimálisan kielégíteni
a növény igényét, de
ez csak pár százalék
lehet és nem 61%.
Mi lehet az oka ennek
a termelői magatartásnak és mi a
következménye?
Az alapvető ok a szemmérték.
Van egy magyar közmondás, hogy
„hiszem, ha látom”. Sajnos a
tápanyag-utánpótlásban elkövetett hibákat csak akkor lehet
szemmel látni, ha a terméscsökkenés megközelíti az 50%-ot.
Kísérletileg bizonyított tény, hogy
szabad szemmel búzában vagy
kukoricában a 3 t/ha-os terméskülönbségek sem láthatók előre. A
növényvédelemben, gépesítésben
elkövetett hibák ezzel szemben
azonnal észrevehetőek. Ennek az
ágazatnak nincs olyan kialakult
szakértői rendszere, jogszabályi
háttere, mint a növényvédelemnek és olyan feleslegesnek tűnő
laboradatokhoz és -vizsgálatokhoz van kötve, amit csak az ezzel
foglalkozó mérnökök értenek igazán, ami természetesen eleve
gyanús. Hogy még átláthatatla
nabb legyen a helyzet, vannak
áthúzódó hatások és olyan fajtareakciók, amelyeket csak precíz
mérésekkel lehet felderíteni.
A következmények pedig az átlagot tekintve stagnáló, de ugyanakkor nagymértékben ingadozó gabonatermésekben, a talajban feleslegesen felhalmozott vagy kimosódott tápanyagkészletekben, a fajták ki nem használt terméspotenciáljában jelentkeznek.
DR. SZABÓ BALÁZS
AGROKÉMIKUS

Tartsatok velünk a következő három évben is,,
és fedezzétek fel a friss
zöldségek és gyümölcsök erejét!
Kövessetek bennünket az online felületeken, próbáljátok ki
jjátékapplikációnkat és ismerjétek meg a Frissesség Erejét!

www.fruttiveg
ggi.eu
www.frutti-veggi.hu

 faceboook.com/europaifrisskalandook
 instaggram.com/europaifrisskaland
dok
Ennek a pro
omóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tü
ükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel.
Az Európa
ai Bizottság és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynö
öksé
ég (CHAFEA)
semmilye
en felelősséget nem vállal a kampányban szereplő információk esetleges felhasználását illetően.
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Új alapokra került az őstermelői
és a családi gazdálkodói rendszer
Jövőre már kedvezőbb működési és adózási
környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és
az agrárvállalkozások – mondta Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke a NAKlapnak.
– A két évvel ezelőtt elkészült Erősödő agrár- és élelmiszer-gazdaság,
jólétben gyarapodó vidék című kiadványban meghatározott stratégiájának egyik legfontosabb pontját
pipálhatja ki az agrárgazdasági
kamara azzal, hogy a parlament elfogadta a családi gazdaságokról szóló
törvényt. Elégedett az eredménnyel?
– A kamara csapatával vagyok
nagyon elégedett és természetesen büszke is vagyok arra, hogy az
őstermelőket és családi gazdaságokat érintő több évtizedes problémára sikerült most megoldásokat
találni a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és az illetékes minisztériumok – az agrár-, a pénzügyi és az
igazságügyi tárca – szakértőinek
hathatós közreműködésével.

államnak. Az őstermelőként végezhető tevékenységek és a kedvezményes értékhatárok felülvizsgálata pedig már 20 éve nem történt
meg. A kamara a jogalkotási folyamat kezdeményezésekor azt az
álláspontot képviselte, hogy az
érintettek megélhetésének biztosítása és versenyképességének
növelése érdekében változtatásra
van szükség.
– Általánosságban milyen változásokat hoz az új jogszabály?
– Fontos leszögezni, hogy a jogszabályalkotás során azt tartottuk
szem előtt, hogy a felülvizsgálat
eredményeképpen senki ne kerül-

inkább igazodó működési forma
kiválasztására, ezzel együtt egy
életszerűbb működés kialakítására
az eddig sokszor túlságosan bonyolultnak, legtöbbször átláthatatlannak tűnő rendszer helyett. A családi
gazdaságok fontos szerepet töltenek be a vidéki munkahelyek létrehozásában és megőrzésében, a
hagyományok és a kulturális örökség megőrzésében is. Jelentőségük
elvitathatatlan, így a működésük
támogatása is elengedhetetlen.
– Milyen főbb változások lépnek
januártól életbe?
– A legfontosabb, hogy három
szervezeti forma mentén alakul a
jövő évtől a családi gazdaságok
szabályozása. Ezek az őstermelők,
az őstermelők családi gazdaságai
(ŐCSG) és a családi mezőgazdasági
társaságok (CSMT). Ezen működési
formákhoz kapcsolódóan pedig új
adózási szabályok fognak érvényesülni.
– Kezdjük az őstermelőknél, esetükben mik a változások?

– Mi indokolta a reform szükségességét?
– A gazdálkodók meghatározó
többségét jelenleg a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók alkotják. Beszédes, hogy
jelenleg érvényes őstermelői igazolvánnyal 290 ezer fő rendelkezik,
a 23,5 ezer családi gazdaságban
pedig 83 ezer fő családtag van.
Mindeközben támogatási kérelmet
csak 169 ezret nyújtanak be, véleményünk szerint valódi gazdasági
tevékenységet kevesebb mint
százezren végeznek. Az adószabályok adta kedvezmények kihasználása érdekében nehezen átlátható
működési struktúrák alakultak ki,
jelentős adminisztrációs terhet
okozva a gazdálkodóknak és az

jön hátrányosabb helyzetbe. Az
elfogadott törvény szabályai is ezt
a célt szolgálva kerültek kialakításra: adózási szempontból kibővültek
a kedvezmények, miközben a
működési formák tekintetében is az
egyszerűsítés szempontjai érvényesülhettek. A törvény elsődleges
célja, hogy a családoknak lehetőségük legyen a saját méretükhöz leg-

– Az egyik legfontosabb, hogy az
új szabályok alapján kibővül az
őstermelők tevékenységi köre. Ez
alapján az szja-törvény helyett
innentől a földforgalmi törvény szerinti mező-, erdőgazdasági és ki
egészítő tevékenységet lehet majd
végezni. Az őstermelő bevételében
a kiegészítő tevékenységből származó bevétel a teljes őstermelői

bevétel legfeljebb 25 százalékáig
jelenhet meg. 2021-től az őstermelőkre vonatkozó szabályok vonatkoznak az eddig kistermelői tevékenységet folytatókra is. Ez úgy
valósulhat meg, hogy ha az őstermelő a saját gazdaságban előállított alapanyagot dolgozza fel, és
annak mennyisége nem haladja
meg a kistermelői rendeletben
meghatározott mennyiséget. Ilyenkor a termékfeldolgozás nem számít majd bele a 25 százalékos bevételi korlátba. Emellett a mindenkori
minimálbérhez kötöttük a kedvezményes adózás értékhatárát.
Ehhez kapcsolódóan felemelkedik a
jelenleg 600 ezer forintos bevallásmentes kategória határa az éves
minimálbér feléig, amely jelenleg
nagyjából egymillió forint. Az éves
minimálbér tízszereséig – mintegy
20 millió forintig – terjedő bevételösszegig lehetőség van átalányadózás választására. Átalányadózás esetén az éves minimálbér ötszöröséig – megközelítőleg 10 millió forint árbevételig –
nem keletkezik személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség, míg
efelett az ezt meghaladó bevételösszeg 10%-a után kell szja-t fizetni. Vegyünk egy példát: 11 millió
forintos árbevételnél a 10 millió
forint feletti 1 millió forint 10 százaléka, tehát 100 ezer forint után kell
fizetni 15 százalékos személyi jövedelemadót, azaz 15 ezer forintot.
Fontos megjegyezni, hogy 20 millió
forint feletti árbevétel esetén az
őstermelő csak a tételes adózás
szabályai szerint adózhat. Azonban
jelentős kedvezmény, hogy a bevételek összegébe nem számít bele a
normatív támogatások kapott
összege.
– Marad az őstermelői igazolvány?
– Nem. Egy másik jelentős változás, hogy megszűnik a fizikai őstermelői igazolvány, illetve az értékesítési betétlap érvényesítési funk
ciója. Így amennyiben egy termelő

az őstermelői nyilvántartásba felveteti magát, mindaddig őstermelő
marad, míg valamilyen okból törlésre nem kerül. Már nem kell évente,
március 20-ig felkeresni a falugazdászt az őstermelői jogviszony
hosszabbítása miatt.
– A másik fontos változás, hogy létrejön az őstermelők családi gazdasága. Milyen előnnyel jár ez az érintetteknek?
– A magánszemélyek számára
eddig két működési forma is rendelkezésre állt a mezőgazdasági tevékenység családtagokkal közös folytatására. Az egyik a közös őstermelői tevékenység, a másik pedig a
családi gazdaság. Tekintettel a két
működési forma közötti jelentős
átfedésre, a közösen tevékenykedő
hozzátartozók jövőre az őstermelők családi gazdaságát mint működési formát választhatják. A törvény szerint az ŐCSG létrehozásához legalább két, egymással úgynevezett hozzátartozói láncolatban
álló őstermelő fél szükséges.
ŐCSG tagjának csak 16 éven felüli
őstermelőt lehet felvenni, azzal a
kedvezménnyel, hogy akik 2020.

december 31-én családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai voltak, azok
az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak.  
Az ŐCSG alapítása céljából a
tagok írásbeli szerződést kell kössenek. Ebben rendelkeznek a használatukban lévő összes mező-,
erdőgazdasági hasznosítású földek, a termelőeszközök és az ahhoz
kapcsolódó vagyoni értékű jogok
közös használatba történő átadásáról.
Az ŐCSG-k adózása az őstermelőknek nyújtott adózást többszörözi a résztvevők számával. A kedvezményes adózás felső értékhatára
viszont nem haladhatja meg a 4
személyre számított őstermelői
átalányadózás értékhatárát, ami
2020-ban hozzávetőlegesen 80
millió forint. A támogatás itt sem
számít bevételnek.
– A családi mezőgazdasági társaság minősítés milyen előnyt jelent
majd az ezt a működési formát
választóknak?
– Ez egy teljesen új minősítő
kategória. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet vagy

erdőbirtokossági társulat kaphatja
meg, aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet
folytatnak. A CSMT minősítést a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál kell kérelmezni.
– Milyen további előnyök kapcsolódnak e működési formához?
– A CSMT a társasági adó szabályai szerint adózik. A gazdasági társaságokból – függetlenül attól,
hogy rendelkeznek-e CSMT minősítéssel vagy sem – adófizetés kötelezettsége nélkül kivehető a normatív támogatásként kapott
összeg, a saját földért kapott bérleti díj és a társaság által legalább 15
évig használt föld vételára vagy
tőketörlesztése. Az ilyen módon
mentesített jövedelem ugyanazon
gazdaság esetén adóévenként nem
haladhatja meg az 50 millió forintot.
További fontos kedvezmény a
CSMT-k és ŐCSG-k esetén is, hogy
tagjaik számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőséget biztosít a törvény.

– Véleménye szerint milyen változásokat idézhet elő a vidék Magyarországán a jövőre életbe lépő törvény?
– A gazdálkodók a bővülő adózási
kedvezmények révén náluk maradó
forrást fejlesztésekre fordíthatják,
így a magyar gazdák beruházási
kedvének növekedését, ezáltal az
agrárium dinamikus fejlődését, versenyképességének erősödését
várom az új jogszabálytól. Az sem
mellékes, hogy az őstermelők az
eddig alapanyagként értékesített
termékeket feldolgozhatják, ami
azon túl, hogy szintén fejlesztéseket eredményezhet, egyúttal az
élelmiszerbiztonságot is javíthatja.
Hiszen egyrészt rövidebb lesz az
ellátási lánc, másrészt nincs annál
jobb minőségbiztosítás, mint amikor a termelő a saját arcát adja az
élelmiszerhez.
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Szaktanácsadási aktualitások a Nemzeti
Agrár-tanácsadási Bizottság ülésen
2020. november 10-én, online formában tartotta ülését a NATaB,
ami Jakab István elnöklésével folyt le. A bizottságban a döntéshozótól, az agrár-felsőoktatáson át, a kutatói, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, valamint a gyakorlatban tevékenykedő szaktanácsadók is képviseltetik magukat.
A támogatott tanácsadásról Viski József
vidékfejlesztési programok végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár az Agrárminisztérium (AM) és Detre Miklós igazgató a Magyar
Államkincstár részéről
beszéltek. Jelenleg 150féle szaktanácsadási tevékenység
támogatható és 17 szervezet jogosult a szolgáltatás nyújtására.
Idei évben először kellett beszámolniuk szaktanácsadási tevékenysé-

gükről a névjegyzéki tanácsadóknak
– mondta el Varga Zsuzsanna csoportvezető az Országos Szaktanácsadási Központ részéről. 2019-ben 484
fő végzett egyéni tanácsadást és 219

fő tanácsadó dolgozott
szervezeten keresztül.
Képzési kötelezettség
mulasztása miatt 67 fő
tevékenységét fel kellett
felfüggeszteni, 63 fő
pedig törlésre került. A
vírusveszély miatt a képzéseket és vizsgákat
online eszközökkel valósítják meg. Jelenleg 1079 fő szaktanácsadó és 54 darab szervezet szerepel a névjegyzékben.
Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár

(AM) elmondta, hogy a NAK-kal
közösen meghirdetésre került „Az
Év Szaktanácsadója” díj felhívása. A
díj célja azon szaktanácsadó elismerése, aki kiemelkedő módon, a
mezőgazdasági termelőket szolgálva végzi munkáját. A díjra jelölt
szaktanácsadóknak pályázatot kell
beadni és a legjobb szakmai tendert
benyújtók közül kerül kiválasztásra
a 2020. év szaktanácsadója.
A szaktanácsadás európai trendjeit Székely Erika, a NAK szakképzési és szaktanácsadási igazgatója
ismertette. A pandémia miatti kihívásokat a hazai és az EU-s tanácsadók is rugalmasan kezelték, digitális eszközöket használtak a munkájuk során. Az új KAP végrehajtásában is jelentős szerep vár a
tanácsadókra. A tudásátadás az
agráriumban a AKIS-en keresztül
valósulhat meg.
NAK/VARGA ZSUZSANNA

Pályaválasztási nyílt napok az agrárszakképzésben
A NAK pályaorientációs tevékenységének
kiemelt célja az agrár-szakképzésbe történő beiskolázás elősegítése, valamint a
pályaválasztó fiatalok körében a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák
népszerűsítése.
A szakképző intézmények 2020.
ok tóber-november-december
hónapokban online vagy hagyományos formában rendezik/rendezték meg a beiskolázást segítő
pályaválasztási nyílt napjaikat,
amelyek biztosítják annak lehetőségét, hogy az érdeklődő általános iskolai tanulók és szüleik az
online, virtuális térben vagy – ha,
a járványügyi helyzet alakulása
lehetővé teszi – személyesen
találkozhassanak leendő középiskolájuk tanáraival, az iskola diák-

jaival, és tájékoztatást kapjanak
az intézményben folyó oktatásról,
a megújult szakképzésről, az ösztöndíjakról. Bepillanthatnak az
iskolák mindennapjaiba, akár
online tanórákon is részt vehetnek, betekintést nyerve az ott
folyó munkába.
Az ez év őszi járványügyi helyzet miatt a NAK hagyományos
őszi pályaorientációs programsorozata sajnos nem kerülhetett
megvalósításra, azonban a NAK
a beiskolá zás elősegítését

továbbra is szeretné támogatni,
ezért összegyűjtöttük az agrárszakképzésben érintett szakképző intézmények pályaválasztási nyílt napjainak időpontjait
és az iskolai programokba történő bekapcsolódás lehetőségeit,
ezzel is segítve az általános
iskolás tanulók és szüleik tájékozódását. Az agrárszakképzés-

ben érintett szakképző intézmények 2020/2021. tanévi nyílt
napjainak időpontjait és elérhetőségét tartalmazó táblázat
elérhető a NAK honlapján.
( h t t p s : // w w w. n a k . h u /s z a kmai-infok/szakkepzes/102760-szakkepzo-intezmenyek-nyilt-napjai).
NAK
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A baktériumos talajoltás biológiai
és gazdaságossági kérdései
A talajok kedvező fizikai-kémiai tulajdonságainak kialakítása
kulcsfontosságú a
gazdálkodás során,
hiszen ezen tényezők
határozzák meg a
talaj termőképességét, egyszersmind
determinálják növényeink fejlődését.
Mind a kémiai (kémhatás, só- és
tápelemtar talom,
s z e r v e sanyag-tartalom, toxikus anyagok
mennyisége), mind a fizikai (szerkezet ,
szemcseösszetétel,
tömörödöttség, vízgazdálkodási
jellemzők) tulajdonságok hatással
vannak a növények fejlődésére, a
gyökerek hosszanti és sugárirányú
növekedésére, a víz és a tápanyagok felvételére.
A talajélet javítása tehát kiemelten fontos feladat, amelyhez gondosan kialakított agrotechnika szükséges: hozzájárulhatunk szerves trágya vagy komposzt kihelyezésével,
okszerű műtrágyafelhasználással,
vetésváltással. Hazánkban is egyre
nagyobb népszerűségnek örvendő,
ám még mindig kevéssé elterjedt
megoldás a mikrobiológiai készítmények felhasználása, amelyekkel a
rizoszférát, vagyis a talaj növényekkel közvetlen kölcsönhatásban álló
rétegét is célzottan támogathatjuk.
Sok esetben a gyökér-talaj határ
felületének ezen részében találhatóak a PGPR-, azaz a növényi fejlődést segítő baktériumok, amelyek
megkötik a légköri nitrogént, kiválasztják a növekedési hormonokat,
gátolják a növényi etilénszintézist,
mobilizálják a tápanyagokat, növelik
a növényi stressztoleranciát, valamint biokontroll hatással is bírnak.
Segítik a szerves anyag bontását,

kiváló cellulózbontó képességgel
rendelkeznek, ami a szármaradványok visszahagyása esetén csökkenő pentozánhatást és több, a növény
számára felvehető tápanyagot
eredményez.
A magyarországi termőföldek
jelentős része a túlzott műtrágyafelhasználás eredményeként az
elmúlt évtizedek során elsavanyodott, az értékes tápanyagok kimosódtak a talajokból, míg a toxikus
nehézfémek felvehetősége megnövekedett. A talajélet degradációjának elkerülésében hivatottak
segíteni a baktériumkészítmények,
amelyek által nem tápanyaggal látŐszi káposztarepce kezelés
1 - Kezeletlen kontroll
2 - Kezeletlen kontroll
3 - Standard: N
1. kezelés
2. kezelés
3. kezelés
4. kezelés
5. kezelés
6. kezelés

t/ha*
3,26
3,47
3,43
3,65
3,84
3,67
3,51
3,85
3,62

juk el a növényeket, hanem olyan
mikrobiológiai élőlényeket juttatunk a talajba, amelyek ott gyorsan
nagyszámú populációt hoznak
létre, majd segítik a szerves anyagok bontását és feltáródását.
Alkalmazásuk már rövid távon is
érezteti hatását: közvetlen, pozitív
befolyással van a terméseredményekre, amit számos kísérlet megerősített.
A Magyar Talajvédelmi Baktériumgyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége és a Nébih négy
évvel ezelőtt közösen kezdett vizsgálatba a baktériumos talajoltás
hatékonyságát illetően. A kísérletek
bevétel/
ha**

többlet
(t)

391200 416400 411600
438000
460800
440400
421200
462000
434400

0,17
0,39
0,58
0,41
0,25
0,59
0,36

többlet
(%)

többlet
(Ft/ha)

-

5,2
12,0
17,8
12,6
7,7
18,1
11,0

20400
46800
69600
49200
30000
70800
43200

során kontroll (kezeletlen) és különböző magyar talajoltó készítményekkel kezelt területeken folytak
vizsgálatok kukorica, tavaszi árpa,
szója, valamint repce kultúrákban.
Az eredményekből egyértelműen
bebizonyosodott a talajoltás termésnövelő és minőségjavító hatása.
A legfrissebb adatsor a 2019-es,
repce kultúrában végzett talajoltást
követő eredményeket tartalmazza.
Jól látható, hogy a készítmények
használata hektáronként 30–70
ezer forint extrabevételt eredményezett (120 Ft/kg terményárral
számolva) az első, kezeletlen kontrollparcellához képest, miközben a
kezelések ára jellemzően 6–9 ezer
forint között mozog hektáronként.
Ahogy a korábbi évek kísérletei
során, úgy most is bebizonyosodott, hogy a kezelések megtérülő
befektetésnek bizonyulnak.
A baktériumkészítmények alkalmazása tehát nemcsak a hazai termőföldek javításának, hanem a
gazdák versenyképességének
szempontjából is előnyös – mi több,
ajánlott!
BARÁTH DÁVID
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Megkezdődtek a trilógus tárgyalások
a Közös Agrárpolitika reformjáról
Mind az Európai Unió Tanácsa, mind az Európai Parlament kialakította pozícióját a következő időszaki Közös Agrárpolitika reformját
illetően, ezért 2020 novemberében kezdetét vették az ún. trilógus
tárgyalások. Az ismertetett álláspontok több ponton is különböznek, így érdemes lesz figyelemmel kísérni, hogy ki részéről és
milyen irányú elmozdulás történik annak érdekében, hogy minél
előbb megegyezés szülessen a tárgyalásokon részt vevő uniós
döntéshozó szervek között.
Az uniós agrárminisztereket
magában tömörítő Mezőgazdasági
és Halászati Tanács 2020. október
19–20-án tartotta ülését Luxembourgban, hogy megegyezzenek a
következő időszaki Közös Agrárpolitikát érintő szabályokról. A kétnapos
ülés lezárásaként végül 2020. október 21-én született meg a megállapodás (tanácsi általános megközelítés) az agrártámogatások felhasználási feltételeit illetően.
Az Európai Parlament (EP) a 2020.
október 20-i plenáris vitáját követően október 20–23. között összesen
nyolc szavazási fordulóban szavaztak a képviselők a módosítókról,
valamint a kompromisszumos
módosítókról. Ezzel 2020. október
23-án az Európai Parlament is elfogadta a KAP jogszabálycsomagra
vonatkozó álláspontját, így megkezdődhettek az erről szóló trilógus tárgyalások.
A vélemények ütköztetésére és
egymáshoz való közelítésére az
említett tárgyalások keretében
kerül sor, ahol a Tanács egyeztet az
Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. A trilógusokat idén a KAP
Stratégiai Tervekről szóló rendeletről november 19-én, december
1-jén és december 10-én, a mezőgazdasági termékek közös piacszervezéséről szóló módosító ren-

deletről december 2-án, míg a horizontális rendeletről december 3-án
és 18-án folytatják le a tervezettek
szerint.
Mivel a KAP Stratégiai Terv rendeletet illetően a Tanács és az EP

pozíciójában több ponton is eltérés
mutatkozik, ezért kérdés, hogy az
említett szereplők milyen irányba
mozdulnak majd el az egyeztetések alkalmával. A vitás pontok
között szerepelnek többek között a

capping és degresszivitás részletszabályai, hiszen annak kötelező
vagy önkéntes alkalmazása sem
eldöntött egyelőre. A pillérek
közötti átcsoportosítás mértékről
is megoszlanak a vélemények. A
legkedvezőbb javaslattal – amely
25%-os átcsoportosítást engedne
mindkét irányba – a Tanács állt elő.
A termeléshez kötött támogatások
esetében csak a Tanács ért egyet a
jelenlegi támogatási szint (13+2%)
megtartásával.
Az agro-ökológiai alapprogram
(öko-rendszerek/eco-scheme) esetében meghatározandó minimális
ráfordítási arány a tárgyalások
egyik sarkalatos pontja. A Bizottság
ugyan kezdetben nem tett javaslatot erre a százalékra, ugyanakkor
az EP-pozíció mellett foglalt állást,
amely az I. pilléres források min.
30%-át dedikálná a KAP reform
keretében bevezetni kívánt környezet- és klímavédelmi ösztönző
rendszerre. A redisztributív támogatások terén a Tanács szintén
egyedül maradt annak önkéntes
alkalmazását szorgalmazó javaslatával. A kisgazdaságok kondicionalitásnak való megfelelését illetően
is különböző vélemények alakultak
ki, valamint a fiatal gazdák támogatására csoportosítandó források
mértéke esetében sincs egységes
álláspont.
Fontos kiemelni, hogy jelen cikk
csak az eddig kialakult álláspontok
egy részét ismerteti, a KAP reformról szóló tárgyalások még jelenleg is
zajlanak. A következő időszakban
alkalmazandó jogszabály majd a
trilógusokon született megállapodás alapján nyeri el végleges formáját, hatályba pedig akkor lép, miután
az EP és a Tanács jóváhagyását
követően kihirdetésre kerül az
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
NAK/HORVÁTH DÓRA
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Őszi pályázati dömping
Számos új beruházási lehetőséggel számolhatnak a gazdálkodók az újonnan meghirdetett pályázatok nyomán. Kilencvenhét
milliárd forint fejlesztési keretet biztosítottak az állattartó telepek, a kertészeti üzemek, a kisüzemek, valamint a piacok infrastrukturális beruházásaira.
Október elsején mintegy 50 milliárd forintos forráskerettel megnyílt
az állattartó telepek fejlesztésének
a támogatása. Öt tematikusan elkülönülő célterületen lehetett pályázni
építéssel járó technológiák beszerzésére, továbbá állattartó telepi
épületek és létesítmények kialakítására. A többszörös túljelentkezés
miatt a kötelezettségvállalási keret
kimerült, így az Irányító Hatóság a
támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2020. november 3.
napján 00 órától felfüggesztette.

A kertészeti üzemek fejlesztésének a támogatása mintegy fél
hónap csúsztatással október 19-én
jelent meg. Támogatták a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló
növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók,
valamint a betakarítást követő
áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozását. Az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás
összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – elérte az akár 2 milliárd forintot. Az ÁTFT pályázathoz

hasonlóan a keret kimerült, így az
Irányító Hatóság a támogatási
kérelmek benyújtásának lehetőségét 2020. november 21. napján 00
órától felfüggesztette.
November második napjától lehet
benyújtani a piacok infrastrukturális fejlesztését elősegítő pályázatot. A felhívás célja a koronavírus
gazdasági hatásainak enyhítése, a
vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való
ellátása, a helyi termelők piacra
jutásának elősegítése és a helyi
alapanyagok felhasználásának
támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A fenti célok
elérése érdekében a vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi
önkormányzatok és nonprofit szervezetek, akár százmillió forintos
támogatási összegben is részesülhetnek.
November hatodikán megnyílt a
legkisebb gazdálkodókat segítő

vidékfejlesztési pályázat a kisüzemek fejlesztésének a támogatása.
15 000 eurónak megfelelő forint
összeggel támogatják az őstermelőket vagy mikrovállalkozásnak és
me ző g a zda s á g i
t er melő nek
minősülő egyéni vállalkozókat, szociális szövetkezeteket. A támogatási igényléséhez a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban életvitelszerűen kell tartózkodni a jogosult településen, valamint a benyújtást megelőző üzleti évben az
üzemméretből vagy az árbevételből el kell érni a 3000 euró, de legfeljebb a 6000 euró értéket. Az
előző kisüzemes felhíváshoz képest
könnyítést jelent az indulási feltételeknél, hogy már nem szükséges
a főállású kötelezettség a pályázat
benyújtásához.
Az éves fejlesztési keret alapján
2,32 Mrd forint kerettel várható az
öntözési közösségek együttműködésének támogatása. November
11-én jelent meg társadalmi egyeztetésen a „Ritka és veszélyeztetett
növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ
megőrzése” című pályázat. Amelyre támogatási igényt nyújthatnak
be a veszélyeztetett kategóriába
sorolandó mezőgazdasági és élelmezési célú növényfajok tájfajtái,
házikerti fajtái, termesztésből
kiszorult fajtái, illetve az egyéb
haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad és rokon fajai, valamint
mikroorganizmusok fenntartásával
és megőrzésével foglalkozó aktív
mezőgazdasági termelők, génmegőrző tevékenységet végző szervezetek.
Az éves fejlesztési keret módosulását követően várható az állattartó telepek fejlesztésének a
kisértékű támogatása.
NAK/NÉMETH BÁLINT
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A gazdálkodók érdekeit hangsúlyosabban
szükséges figyelembe venni
A V4-es országok és társszervezetek vezetői november 9-én videokonferencia keretén belül egyeztettek az új közös agrárpolitika által támasztott kihívásokról és a KAP
tervezése során felmerült, a gazdák érdekeit fenyegető szabályozási kérdésekről.
A megbeszélésen részt vett
Győrffy Balázs, a NAK elnöke, Martin Pýcha, a Cseh Mezőgazdasági
Szövetkezetek Egyesületének
elnöke, Jan Doležal, a Cseh Agrárkamara elnöke, Emil Macho, a Szlovák
Agrár- és Élelmiszeripari Kamara
elnöke, Eimantas Pranauskas, a Litván Mezőgazdasági Vállalkozások
Szövetségének igazgatóhelyettese, valamint Florentin Bercu, a
román Növénytermesztési Szektor
Szövetkezeteinek Országos Szervezete igazgatója négy romániai
agrárszervezet képviseletében.
Az egyeztetés aktualitását az
Európai Bizottság, a Parlament és a
Tanács közötti, a közös agrárpolitika (KAP) reformjáról szóló háromoldalú egyeztetések megkezdése
adta. A Bizottság által tett javaslatok alapján az egyeztetésen részt
vevők megállapodtak abban, hogy
az új KAP keretén belül a gazdálkodók érdekeit hangsúlyosabban
szükséges figyelembe venni, ennek
érdekében igényüknek közös nyilatkozatban adtak hangot.
A KAP irányvonalaiban a főbb
uniós döntéshozó szervek között
egyetértés mutatkozik, azonban
több olyan tématerület van, ahol
eltérőek az álláspontok a Bizottság,
a Parlament és a Tanács között.
Ilyen egyebek mellett a pillérek
közötti átcsoportosítás vagy a termeléshez kötött támogatások
mértéke. Továbbra is kérdéses,
hogy a támogatásokból pontosan
mekkora arányt kell fordítani környezet- és klímavédelmi intézkedésekre, illetve hogy kötelező vagy
önkéntes legyen a degresszivitás
(azaz bizonyos támogatási összeg
felett a támogatás csökkentése),
MK_koronavirus_osz_kijarasi_tilalom_210x280.indd 1
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illetve a capping (a közvetlen támogatás összegének maximalizálása).
A V4+ agrárszervezetek 25%-os
átcsoportosítást tennének lehetővé az I. (közvetlen kifizetések) és II.
pillér (vidékfejlesztési támogatások) között, mindkét irányba, így
rugalmasan lehetne a tagállami
szükségletekhez igazítani a források felhasználását. Javasolják,
hogy a „capping” vonatkozásában
minden részletszabályt a tagállam
határozhasson meg, beleértve a

az agrár-élelmiszeriparban. A nyilatkozatban rögzítették, hogy a termeléshez kötött támogatásokra az
I. pillér 13+2%-át szükséges fordítani – a Bizottság által javasolt
10+2%-kal ellentétben –, mivel a
nehézségekkel küzdő ágazatokat
továbbra is legalább a jelenlegi
szinten kell finanszírozni.
Tekintettel arra, hogy az
a g ro-ökológ ia i
ala pprog r a m
(öko-rendszerek /eco-schemes)
egy új, többlet környezeti vállalásokat ösztönző rendszer az I. pillérben, ezért agrárszervezeteink szerint az Európai Parlament által javasolt 30%, illetve a Tanács által szorgalmazott 20% helyett a közvetlen
(I. pilléres) támogatásoknak csak a
10%-át kellene kötelezően erre az
intézkedésre elkülöníteni. A vidékfejlesztési (II. pilléres) támogatások
30%-át tartják szükségesnek kör-

A nyilatkozatot aláíró szerveztek
hangsúlyozták, hogy az Európai
Zöld Megállapodásban az agrár-
élelmiszeripart érintő „Termőföldtől
az Asztalig” és „Biodiverzitás Stratégiában” meghatározott célkitűzéseket a tagállami sajátosságok
szerint kellene kiigazítani, és ne az
összes tagállamra egységesen
alkalmazott célszámok teljesítését
várja el a Bizottság.
Győrffy Balázs elnök november
9-én megbeszélést folytatott Irán
budapesti nagykövetével, Nafez
Arefi Hamid Rezával is, valamint Ali
Reza Norouzi tanácsossal. A megbeszélés során a kétoldalú kapcsolatok és az együttműködési lehetőségek – mindkét fél kölcsönös
szándékának megerősítése mellett
– kerültek megvitatásra. Magyarország érdekelt az együttműködésben az iráni társszervezetekkel az

munkabér-kompenzációra vonatkozó előírásokat is, hogy figyelembe lehessen venni az adott tagállam
sajátosságait. Ugyanígy tagállami
hatáskörbe utalnák a kis- és közepes gazdaságok kiegészítő jövedelemtámogatását (redisztribúció),
illetve a mezőgazdasági termelő
fogalmának alkalmazását és meghatározását, mivel számos eltérés
mutatkozik az uniós országok gazdaságszerkezetében, azon belül is

nyezet- és éghajlatvédelmi célokra
fordítani, amelybe beleértendők a
természeti hátránnyal érintett
területekre vonatkozó kifizetések
is. A forrásfelhasználás során
nagyobb biztonságot nyújtana a
környezeti célok elérésében az is,
ha a II. pillérben előírt kötelező minimum teljesítésén felül elért eredmények is beszámíthatók lennének
az I. pilléres agro-ökológiai alapprogramba.

állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet és élelmiszeripar
területén megvalósuló tapasztalatcsere, valamint a gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása, kiszélesítése terén. Ennek
keretein belül – a két ország kereskedelmének erősítése érdekében –
jelentős szerepet játszik az exportkapacitások felmérése és az ezzel
kapcsolatos információk kölcsönös
megosztása.
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GYARAPÍTSA GAZDASÁGÁT AZ
MKB HEKTÁR PLUSZ TERMÉKCSALÁDDAL!
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Az AVHGA Krízis Agrárgarancia Program keretén belül, a vonatkozó feltételek teljesülése esetén.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Ptk. szerinti kötelező ajánlatnak. A részletekkel kapcsolatban kérjük, tájékozódjon banki
kapcsolattartójánál, az MKB Bank fiókjaiban, az mkb.hu/agrar oldalon, vagy hívja a TeleBANKárt a 06 80 333 770-es telefonszámon.
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