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Tisztelt Tagtársam!
A mögöttünk hagyott 2017-es esztendő a
magyar gazdatársadalom, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók számára
a küzdelem és sikeres építkezés éve volt. A számos komoly kihívás, mint például a tavaszi
fagykárok vagy a súlyos baromfiinfluenza ellenére az agrárium ismételten jól teljesített. Talán
már nem is meglepő ez, hiszen az elmúlt években az ágazat a magyar gazdaság egyik
húzóerejévé vált, a magyar agrárium kibocsátása másfélszeresével nőtt, miközben 50 ezer új
munkahely is létrejött. A termelési sikerek mellett a gazdatársadalom egységbe kovácsolódását legalább ekkora eredménynek
tartom, ami nélkül a kiemelkedő eredmények sem lennének lehetségesek.
A kormány, a Földművelésügyi Minisztérium stratégiai partnerséget alakított ki a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével (Magosz), s ez a stratégiai partnerség, a közös gondolkodás, a
stratégiaalkotás, az együttműködés évről évre meghozza a gyümölcsét. Arra, hogy
a földművesek, a gazdák valóban a nemzeti összefogás pártján állnak, a tavaly
novemberi kamarai választások adtak tanúbizonyságot: közel ötvenezren mentek
el szavazni, a Magosz pedig átütő sikert aratott.
A magyar földművesek, gazdák szavazataikkal határozottan kiálltak amellett,
hogy nem kérnek a 2010 előtt az agráriumot csődhelyzetbe juttató balliberális
vidékpolitikából. A teljesítményre, a munkára, a biztonságra, a tettekre szavaztak.
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy miközben a novemberi agrárkamarai választásokon az utóbbi három év legjelentősebb időközi választási győzelmét értük el, 2008ban, a balliberális kormány időszakában kevesebben mint 1200-an vettek részt az
agrárkamarai választásokon. Annál többen voltak ugyanakkor a különböző gazdatüntetéseken, demonstrációkon, kifejezve nemtetszésüket az akkori kártékony
agrárpolitikával szemben. A Magosz magabiztos sikere bebizonyította, hogy a kormány 2010 óta kialakított agrárstratégiája, amely a földművesekkel, a gazdálkodókkal folytatott együttműködésen alapul, sikeres és eredményes. Most arra kell
figyelnünk, hogy ne törjön meg a fejlődés, ne kerülhessenek vissza a levitézlett,
vidékellenes erők a kormányrúdhoz. A mostani sikerekhez vezető agrárpolitikát folytatni kell. A tavalyi év eredményei megerősítenek minket abban: tovább kell fejlesztenünk a magyar mezőgazdaságot, hogy javítsuk a gazdák, a földművesek helyzetét.
Szívből gratulálok Önöknek a tavalyi eredményekhez, a példamutató összefogáshoz, az együttműködéshez.
A 2018-es esztendőhöz erőt, kitartást, kedvező időjárást és jó egészséget kívánok!

Tradíció és szaktudás
Fontos lehetőséget kapott a magyar juhtenyésztés
Varsóban egyeztettek a V4-ek agrárkamarái
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Közel
egymilliárdos a
vadgazdálkodók
igénye
Az Országos Vadgazdálkodási Alap 2017. évi pályázati
felhívására mintegy 836 millió
forint összegű kérelem érkezett a vadászkamarához, amiből a konzorciumi igény meghaladja a 237 millió forintot. A
döntések még az év elején
várhatóak. A felhívásra összesen 834 pályázat érkezett,
amelyekből 23-at konzorciumi formában adtak be az érintettek. A befogadott – formailag megfelelő – pályázatokat
2017. december folyamán a
megyei vadvédelmi és
vadgazdálkodási bizottságok
első fokon tartalmilag is elbírálták. Következő lépésben az
országos vadvédelmi és
vadgazdálkodási bizottság
2018 januárjában áttekinti a
pályázatokat, rangsorolja azokat és ajánlást terjeszt be a
rendelkezésre álló forrás erejéig a támogatásra javasolt
pályázatokról. 
n OMVK
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Közbeszerzési tájékoztatót
állított össze a kamara

Tájékoztató kiadványt állított
össze a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) a Vidékfejlesztési
Programban (VP) támogatási
igényt benyújtó gazdálkodóknak
esetleges közbeszerzési kötelezettségeikkel kapcsolatban. Az
útmutató kifejezetten a támogatott szervezetek nézőpontjából
kívánja közérthető módon bemutatni az érintett szabályokat. A
tájékoztató nem váltja ki vagy
helyettesíti a közbeszerzési jogszabályok ismeretét, csupán

Bővítenék létszámukat
az agrárcégek
A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) többségének nem a
tőke-, hanem a szakemberhiány
okozza a legnagyobb gondot –
derül ki a K&H kkv bizalmi index
kutatás legfrissebb adataiból. A
vállalati szektorban csaknem
53 600 betöltetlen pozíció volt
tavaly a harmadik negyedévben,
ami 30 százalékkal meghaladta
az előző év azonos időszakában
mért szintet, a teljes nemzetgazdaságban pedig több mint 70
ezer állás állt üresen. A kutatás
szerint a tavaly év elejéhez
képest közel dupla annyi (36 százalék) cég tervez munkaerő-fel-

vételt, minden tizedik kkv pedig
négynél több fő alkalmazásában
gondolkodik. Míg a mezőgazdaságban és a kereskedelemben
közel minden negyedik (26 és 27
százalék), addig az iparban minden második cég tervez létszámbővítést. A fizetésemelési szándék a cég méretétől és tevékenységi körétől függetlenül egy
aránt magas, de a mezőgazdaságban (88 százalék) és a középvállalkozásoknál (86 százalék)
dolgozók számíthatnak legtöbben magasabb jövedelemre
2018-ban.
n NAK

segítséget kíván nyújtani az egyes
szabályainak értelmezésében a
főbb fogalmak, valamint egyes
gyakorlatban felmerült jogalkalmazási kérdésekre adott lehet
séges válaszok bemutatásával,
különös tekintettel a VP specialitásaira.
Az útmutató kifejezetten a
támogatott szervezetek nézőpontjából kívánja közérthető
módon bemutatni az érintett szabályokat, így az egyéb ajánlatkérői szervezetekre nem vagy csak

érintőlegesen tér ki, a megértéshez szükséges mérték erejéig. Az
útmutató a hatályos szabályozás
egyes elemeit ismerteti, azonban
a korábbi szabályozásra csak
annyiban tér ki, amennyiben
annak gyakorlati jelentősége van
a jogalkalmazás szempontjából. A
kiadvány szakmai ellenőrzését az
EMVA támogatások Irányító Hatósága, valamint a Közbeszerzési
Hatóság végezte. A tájékoztató a
NAK portálján érhető el.
n NAK

Őstermelők adózásával
kapcsolatos tájékoztató füzetek
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) is segíteni szeretné
az őstermelőket az adófizetési
kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos tudnivalók megismerésében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített 6. számú, a
mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai című információs füzet
jelenleg is elérhető a NAV https://
www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz oldalán, amely kisméretű tájékoztató
füzet formájában is kiadásra került.
A gazdálkodókat érintő információk minél hatékonyabb átadása
érdekében a NAK kérésére a NAV

szívesen járult hozzá a tájékoztató
füzetek szélesebb körben történő
terjesztéséhez, az egyelőre korlátozott számban elérhető tájékoztató
füzetek NAK Szolgáltató Központjaiban történő biztosításához. A
NAK Szolgáltató Központjairól,
elérhetőségeiről a nak.hu honlapon tájékozódhat. A tájékoztató
anyag természetesen csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazza, ezért konkrét kérdés esetén
továbbra is a NAV ügyfélszolgálat
munkatársaihoz lehet fordulni
szakszerű válaszért, olvasható a
NAV honlapján.
n NAK
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A kamarai tagok ingyen
látogathatják a kiállítást

Idén január 24. és 27. között látogatható az AGROmashEXPO és
AgrárgépShow a HUNGEXPO területén. Az eseményen természetesen
részt vesz a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara is.
A magyar agrárium évnyitó kiállítása januárban mutatja be az újdonságokat és legújabb trendeket a gazdálkodóknak. A kamara bővülő szolgáltatásaival és információs bázisával az agrár- és az élelmiszeripari
szektor szereplőinek tevékenységét
hivatott segíteni, amely segítséghez
kiváló lehetőséget és teret biztosít ez
a rendezvény is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hitvallása és egyik
alapelve, hogy tagjai számára a lehető legnaprakészebb, legaktuálisabb
és a gyakorlatba átültethető szakmai
információkat juttassa el versenyképességük növelésének érdekében.
Ezért, a hazai termelők és gazdálkodók szakmai fejlődését szem előtt
tartva a kamara ingyenes belépést
biztosít tagjai számára a rendezvényre. Az új technikák és technológiai fejlesztések bevezetésének segítése előmozdítja a magasabb hozam

és/vagy a magasabb minőségű termékek előállításának elérését. A fejlődést a kiemelkedő szakmai partnerek előadásai, valamint vitaindító
kerekasztal-beszélgetések és konferenciák is segítik, ahol a legaktuálisabb kérdéseket, problémákat, megoldásokat és irányvonalakat boncolgatják a szakma legjobbjai. A kamara
szakértői a NAK-standon (G 403B)
készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére, és szükség esetén segítenek értelmezni az új információkat.
A szakmaiságon túl a kamara standjának másik pillére azok a kiemelt
szolgáltatások lesznek, amelyek napi
szinten nyújtanak, nyújthatnak kézzelfogható segítséget tagjaink számára.
Az ingyenes belépéshez szükséges belépőket az oldal alján lévő
kuponért cserébe vehetik át az I. és a
III. fogadócsarnokban található
kamarai információs pultok valamelyikénél. A belépők korlátozott számban állnak rendelkezésünkre, melyeket érkezési sorrendben tudunk biztosítani érdeklődő tagjaink számára.

Megjelent a Zártkerti pályázat
Megjelent a Zártkerti program pályázati felhívása, az önkormányzatok 2 milliárd forintra pályázhatnak – közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért
és hungarikumokért felelős államtitkára. V. Németh Zsolt
elmondta: a program segítségével fejleszteni szeretnék a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását, így is támogatva a hozzájuk kapcsolódó életforma fennmaradását. Az önkormányzatok egyenként legfeljebb 10 millió
forintra pályázhatnak, a támogatási intenzitás 100 százalékos. A
nemzeti forrásból finanszírozott program pályázatainak benyújtásához az internetes felület elérhető a kormány és a Herman
Ottó Intézet honlapján, január 2-től január 31-ig.

n MTI

Visszavont kiírás
Visszaélések miatt visszavonta a Miniszterelnökség „Nem
mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása –
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázati felhívását az EMVA Irányító Hatóság.
Kifizetések még nem voltak, mivel a visszaélésekre még az elbírálási folyamat elején derült fény. A tavaly év végi feldolgozottság alapján a beérkezett kérelmek több mint fele volt jogosulatlan. Az előzetes vizsgálat azért indult, mert a pályázatra alig egy
hónap alatt több mint 11 ezer kérelem érkezett, közel 140 milliárd forint forrásigénnyel. A 2016. augusztus 25-én közzétett
pályázat 13,85 milliárd forint keretösszeggel jelent meg.

n MTI

Javult a nyomonkövethetőség
A téli, szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzések tapasztalatai
alapján javult az élelmiszer-forgalmazók szabálykövetése, a legtöbb probléma továbbra is a higiéniai feltételek biztosításával
volt, ugyanakkor csökkent a nyomonkövethetőségi hiányosságok aránya – közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Zsigó Róbert
elmondta: a termékek minőségét és összetételét érintő szabálytalanságot, a tavalyihoz hasonlóan, az ellenőrzések 2,2 százalékában találtak az ellenőrök.

n MTI

n NAK

INGYENES BELÉPÉSRE
JOGOSÍTÓ

KUPON
NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Eredeti példánya egyszeri, ingyenes belépést biztosít
egy fő részére az Agromash kiállításra.
Jegyét a kiállítás I. és III. fogadócsarnokában lévő NAK-os
pultnál veheti át a kupon leadásáért cserébe.
Az ingyenes jegyek átvételére érkezési sorrendben, napi
limitált darabszámban, 2018. január 24-27. között,
szerdától – szombatig van lehetőség.
A változtatás jogát fenntartjuk.
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Életbe léptek az agrárium versenyképességének javítását célzó törvények
Kihirdették a Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke által az
agrárium helyzetének javítása érdekében
kezdeményezett törvénymódosításokat.
A vízgazdálkodásról szóló törvény esetében a módosítás a termelők által használt öntözővíz
utáni vízkészletjárulékot érinti, az
uniós versenytársakkal szemben
lemaradásban lévő gazdálkodóink
felzárkóztatása érdekében. A
módosítás megemeli a kedvezményes vízhasználati kvótákat, javítja
a halgazdálkodást és rizstermesztést folytatók helyzetét, valamint
újszerű megoldással – a hektár
alapú kedvezményes vízhasználat
bevezetésével – az öntözött területek bővítését is eredményezi.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló törvény módosítása önálló
vadászati jog esetében pontosítja
a bérvadászat fogalmát, kimondva,
hogy írásban, ellenérték megjelölésével kell arról megállapodni,
egyúttal kiterjeszti a bérvadászat
lehetőségét a vadásztársaságok
számára is. Ezekkel a bérvadászat
lényegi elemei – a gyakorlattal
megegyezően – törvényi szinten is
rögzítésre kerültek. Az elfogadott
módosítás lehetőséget biztosít a
hivatásos és sportvadászok számára az éjjellátó keresőtávcső haszná-

latára; az éjjellátó céltávcső használatának tilalmát a módosítás nem
érinti, azt továbbra sem lehet használni. A tervezet kiterjeszti továbbá
a tájegységi fővadász feladatköreit
is, kimondva, hogy a vadászatra
jogosultak vadgazdálkodási üzemtervének elkészítésében közre kell
működniük.
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény
lehetőséget biztosít a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó országos jégkármegelőző
rendszer működtetésének finanszírozására a nemzetgazdaságban
okozott jégesőkárok megelőzésére, illetve a jégesőkárok enyhítésére. A Vidékfejlesztési Program keretében a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara nyerte el a pályázati jogosultságot a rendszer kiépítésére,
így szükséges ennek törvényi szintű rögzítése is, mint agrárkamarai
közfeladat.
A termőföld védelméről szóló
törvény módosítása a kis teljesítményű, napenergia alapú erőművek átlagosnál gyengébb minőségű földeken való létesítését

eredményezi azáltal, hogy ebben
az esetben nem kell talajvédelmi
vizsgálatot lefolytatni, illetve talajvédelmi járulékot fizetni.
Ugyanezen törvény módosítása
értelmében a jövőben az öntözési
célú létesítmények létesítése és
üzemeltetése esetén is az érintettek mentesülnek az engedélyezés,
valamint a talajvédelmi járulék
fizetési kötelezettsége alól.
A termőföld védelméről szóló
törvény módosítása alapján a NAK
által 2018. május 1-jére kiépítendő
országos jégkármérséklő rendszer
létrehozásához igénybe vett, megközelítőleg 2 m2-es területek mentesítése sem lesz engedélyhez
kötött. Ezek mellett a földvédelmi
járulékfizetési kötelezettség is
megszűnik a fenti tevékenységek
esetén, a bürokráciacsökkentés
jegyében.
Az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosítása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel való összhang megteremtése mellett egyértelművé teszi,
hogy az erdőtörvény módosított
rendelkezéseit a folyamatban levő
körzeti erdőtervezésekre is alkalmazni kell. Így nyilvánvalóvá válik,
hogy az erdőgazdálkodási tevékenység folytatását könnyítő,
korábban elfogadott új törvényi

rendelkezések alkalmazásának
nem akadályai az azokkal ellentétes rendelkezéseket tartalmazó
körzeti erdőtervek. A módosítás
rögzíti továbbá, hogy a körzeti
erdőterveket az új törvényi rendelkezésekkel folyamatosan összhangba kell hozni.
A mezőgazdasági termékpiacok
felvásárlói oldalán tapasztalható
egyre erősödő koncentráció és erőfölény egyik gyakori jelensége a felvásárolt termékek ellenértékének
késedelmes kifizetése, illetve a
gyorsan romló termékek fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési
idején túli reklamációk, amelyek
jelentős károkat okoznak a termelőknek. A törvénymódosítás ebből
kifolyólag a mezőgazdasági termelők mint beszállítók számára jelent
előrelépést azáltal, hogy kimondja,
hogy a friss vagy gyorsan romló áru
esetén a minőségi kifogás a felek
között létrejött szerződésben meghatározott fogyaszthatósági vagy
minőségmegőrzési időn belül
emelhető, vagy ennek hiányában a
minősítést az áru átvételekor lehet
érvényesíteni, azt követően erre
hivatkozni nem lehet. Fentiek mellett az elfogadott törvény számos
további módosítást eredményez a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
tagjai helyzetének javítására.
n NAK
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Felpörög a vidékfejlesztési forráskihelyezés
Tavaly év végére a vidékfejlesztési források
jelentős részéről már döntöttek, a program
keretének közel 87 százalékát már lekötötték a nyertes pályázók.
Az év utolsó napjaiban is gőzerővel folyt a munka a Miniszterelnökségen, s így folyamatosak voltak a
döntések, kötelezettségvállalások
a Vidékfejlesztési Program (VP)
keretében is. Ennek köszönhetően
végül összesen 1127 milliárd forint
kötelezettségvállalási összeggel, a
források mintegy 87 százalékával
sikerült zárni a 2017-es esztendőt.
A tárca eddig több mint 168 ezer
kérelmet támogatott, ami a jogosult kérelmek pontosan 75 százaléka – közölte lapunkkal Kis Miklós
Zsolt. A tárca agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerint az
év utolsó heteiben, napjaiban született nagyobb eredmények közül
kiemelendő a terménytárolók,
-szárítók és -tisztítók építésére, korszerűsítésére megjelentetett felhívás keretében meghozott döntés,
ahol első körben 838 mezőgazdasági termelő kérelme kapott támogatást. Ők mintegy 38 milliárd
forintot fordíthatnak beruházásaik
megvalósítására. A kertészeti gépbeszerzés keretében 3473 gazda
örülhetett a megítélt, közel 22 milliárd forintos támogatásnak.
A beérkezett igényekhez igazodva a Miniszterelnökség a külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzésére kiírt
pályázat keretösszegének megemeléséről is döntött. Ennek
köszönhetően első körben összesen 628 vidéki önkormányzat
kérelme részesült pozitív elbírálásban, mintegy 29 milliárd forint
értékben.
A Miniszterelnökség célja, hogy
2018. március 31-ig minden lehetséges támogatási összegről megszülessenek a döntések. Kis Miklós
Zsolt kiemelte, hogy rövidesen két
új pályázati felhívás is megjelenik.

Az eddig felhasználatlan összegek
átcsoportosításával önálló pályázatként, energiahatékonyság-növelési céllal egy új energetikai felhívást hirdet a tárca januárban. A felhívás keretében 30 milliárd forintra
a mezőgazdasági üzemek, 5 milliárd forintra pedig az élelmiszer
ipari kisvállalkozások pályázhatnak
majd.
Emellett pedig a borászati ágazat számára fontos felhívás megjelenésére is számítani lehet január
elején, ami a borszőlőültetvények
telepítését hivatott támogatni. A 4
milliárd forintos keret terhére a
borpiaci szabályozás szerinti telepítési engedéllyel rendelkezők
nyújthatják be kérelmüket. A felhívásokra várhatóan 2018 februárjának második felétől lehet majd a
támogatási kérelmeket benyújtani.
A VP keretében az előlegek
elmaradtak a várt nagyságtól, aminek elsődleges oka a szigorú brüs�szeli szabályozás – világított rá az

államtitkár. Az előlegigénylés esetében ugyanis bankgaranciát vagy
azzal egyenértékű biztosítékot kell
felmutatni. Ennek költségei megegyeznek vagy akár meg is haladják a beruházási hitelek kamatköltségeit, így a pályázók inkább a
hitelt választják. Végül is tavaly 106
milliárd forintot utaltak ki, s így
összesen eddig 207 milliárd forint
kifizetése valósult meg a Vidékfejlesztési Programból.
Ugyanakkor a beruházási intézkedéseink közül zömében a közbeszerzés nélküli, kisebb összegű,
számla ellenében történő kifizetések voltak, illetve az önkormányzatok részére történt nagyobb arányú előlegkifizetés (nekik nem
kötelező a bankgarancia felmu
tatása). A nagyobb volumenű,
beruházásokhoz köthető kifizetési
igények beérkezésére majd csak
2018-ban lehet számítani, miután a
legtöbb beruházási támogatásról
2017. második felében születtek
meg a döntések, és még a köz
beszerzéseket is le kell előtte folytatni.
Kis Miklós Zsolt szerint jelentős
eredmény, hogy a Miniszterelnök-

ség elérte Brüsszelben, hogy rendkívüli, egységes kérelembenyújtási
felület nyílhasson idén február 15.
és március 31. között a VP keretében. Ez több mint 600 nyertes gazdálkodónak biztosít segítséget,
akik a 2017. évi egységes kérelem
beadása során, nyilvánvaló hiba
miatt nem tudták benyújtani kifizetési kérelmüket. Ezzel a lehetőséggel 2,5 milliárd forint olyan
támogatás kerülhet mégis a gazdákhoz, amire a korábbi évek gyakorlata alapján már senki sem számított. További jelentős év végi
eredményként említette, hogy a
Miniszterelnökség enyhített az
ÚMVP időszak alatt meghirdetett,
a fiatal mezőgazdasági termelők
induló támogatására vonatkozó
jogcímrendeletek szankciórendszerén. Annak érdekében, hogy az
ifjú gazdák ne kényszerüljenek
indokolatlan mértékű visszafizetésekre többek között enyhült a főállású mezőgazdasági termelővé
válás, a képzési kötelezettség, illetve a gazdaság üzemméretének
elérése kapcsán meghatározott
szankciók mértéke is.
n K. CS.
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Ismét pár gondolat a zöldítéshez!
A zöldítés 2018. évi változásaival
kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldítés során EFAként elszámolni kívánt táblaszintű
területeken vetéstől betakarításig,
illetve a kötelező fenntartási időszakban növényvédőszer használata nem megengedett. A korábbi
iránymutatástól eltérően a Bizottság állásfoglalása szerint a csávázott vetőmag alkalmazása sem
megengedett, mivel annak elvetésével a magra juttatott növényvédőszer aktivizálódik, és ugyanúgy
jelen lesz a területen.
A növényvédőszer-használati
tilalommal érintett időszakok
ökológiai jelentőségű területtípusonként:
• parlagon hagyott terület esetében: a pihentetés időtartama
alatt (tárgyév jan. 1–aug. 31.);
• ökológiai jelentőségű másodvetés esetében: a kötelező fenntartás alatt (vetéstől számított 60
nap);

• nitrogénmegkötő növény esetében:
– egynyári kultúra esetén: vetéstől betakarításig;
– évelő kultúra esetén: termesztési időszak alatt;
• termelés alatt álló erdőszélek
mentén fekvő támogatható hektársáv: a sávon termelt növénykultúra vetésétől betakarításáig.
Az évelő nitrogénmegkötő kultúráktól eltekintve a fenti EFAterületeken nem megengedett a
csávázott vetőmag alkalmazása.
Az évelő nitrogénmegkötő növényeknél azonban a növényvédőszer-mentességet a termesztési
időszak alatt (május 1-jétől szeptember 30-ig) kell biztosítani,
amely időszak teljes tartamában
az adott évelő növénykultúrának
a területen kell lennie. Ez igaz a
telepítés évére is, ezért a növénykultúra telepítésére tárgyév május
1. előtt kell hogy sor kerüljön. Ez
nem esik bele a növényvédőszer-

használati tilalommal érintett időszakba, így ebben az egy esetben
csávázott vetőmag is vethető.
A csávázott vetőmag alkalmazását a gazdálkodóknak az egységes kérelemben tett nyilatkozattal
és gazdálkodói napló vonatkozó
betétlapjainak vezetésével kell

igazolniuk, amelyet a Magyar
Államkincstár helyszíni ellenőrzés
keretében jogosult ellenőrizni.
Kérjük, hogy a zöldítésben elszámolni kívánt területeikre szánt
vetőmag vásárlásánál a fenti szabályokra legyenek figyelemmel!
n NAK/Palakovics Szilvia

Kedvező változások a közös agrárpolitikában
Határozott magyar fellépés eredményeként
sikerült megakadályozni, hogy Brüsszel a
vidékfejlesztési támogatások terhére kezelje
a migráció okozta válsághelyzeteket.
Bő egyéves intenzív tárgyalási
folyamat lezárásaként tavaly
december közepén az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa
elfogadta a Közös Agrárpolitika (KAP) alaprendeleteit érintő változásokat. A KAP finomhangolása
során az Európai Bizottság számos
területen tett javaslatot a jelenleg
hatályos szabályok kiigazítására. A
Miniszterelnökség tájékoztatása
szerint a vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szabályokat a
Bizottság akként módosította
volna, hogy azok terhére a migrációból vagy menekültek fogadásából eredő demográfiai változásokat is támogatni lehessen. Ez a

javaslat a gyakorlatban megnyitotta volna az utat a gazdáknak járó
források migránsok támogatására
történő felhasználása előtt –
mutatott rá közleményében a
Miniszterelnökség. A magyar kormány a tárgyalások során végig
következetesen kiállt a gazdák
érdekei mellett és sikerült elérnie,
hogy a javaslat – amely súlyos precedenst teremtett volna a jövőre
nézve – kikerüljön az elfogadott
végleges szövegből. A kormány
álláspontja szerint a KAP-ból csak
a mezőgazdasággal összefüggő
célok támogathatók, az agrárpénzeket továbbra is a gazdáknak kell
kapniuk.

Az Európai Parlament tájékoztatása szerint a KAP 2018-ban életbe
lépő, az ellátási láncban szilárdabb
pozíciókat rögzítő változásait 503
szavazattal, 87 ellenében, 13 tartózkodás mellett fogadták el. Az
új jogszabály az elismert gazdaszervezetek számára lehetővé
teszi, hogy tagjaik nevében
beszállítói szerződésekről tárgyaljanak anélkül, hogy ezzel megsértenék az Európai Unió versenyjogi
szabályait. Eddig erre csak néhány
ágazatban volt lehetőség. A rendelkezéseknek köszönhetően a
gazdálkodók nagyobb védettséget élveznek majd a piaci kilengésekkel és természeti kockázatokkal szemben, személyre szabottabb lesz a jövedelem stabilizálására nyújtott támogatás. Emellett
lehetővé teszik, hogy a bizottság
válsághelyzetben gyorsabban
tudjon segítséget nyújtani a

Kukorica hibridek, melyek
fontosak Önnek, ha az
aszály gyakran visszatér.

rászoruló termelőknek. A jövőben
a tagállamoknak nagyobb szabadsága lesz az agrártámogatásra
érdemes gazdálkodók körének
meghatározásában, illetve a fiatal
gazdák támogatásában. Emellett
25 százalékról az alaptámogatás
50 százalékára emelhető az első
25–90 hektárra adható plusztámogatást azért, hogy a fokozatosan elöregedő szektort vonzóbbá
tegyék a fiatalok számára. Az új
szabályokat az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta, mielőtt azok
2018. január elején életbe léptek.
A Miniszterelnökség beszámolója szerint a magyar kormány a
jövőbeni, így a Közös Agrárpolitika 2020 utáni jövőjéről ugyancsak
decemberben megkezdődött tárgyalások során is mindent megtesz majd az agrárforrások és a
magyar gazdák védelmében.
n K. Cs.
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Folyamatban van az öntözési vízigényfelmérés

Fontos gazdasági kincsünk a víz

A Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara (NAK) vállalta, hogy 2014 után
az öntözésfejlesztés
megvalósítása szempontjából reális területeken újra felméri a
vízigényeket. Így a
2017. december 1. és
2018. január 31.
között tartó időszakban több mint 1,2
millió hektárnyi
területet érintve
mintegy 43 ezer, az
öntözőrendszerek
hatásterületén gazdálkodó kamarai
tagot bevonva hajtja
végre vállalását.

A megyei termelők képviseletében örömmel vettem, hogy a kormányzat, az érintett állami szervek
meghallgatták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vezetésének
azt a 2014-es jelzését, hogy a magyar
mezőgazdaság versenyképességének megőrzése, esetleges további
javítása, valamint a foglalkoztatási
problémák megoldására alkalmas
lehet az öntözéses és a vízgazdálkodásra alapozott gazdálkodás, és
ennek érdekében komolyan kívánnak foglalkozni a nyitott kérdésekkel.
Erre utalnak a NAK 2017. december
20-ai alakuló küldöttgyűlését jelenlétével megtisztelő miniszterelnök
szavai is, miszerint a magyar gazdaságnak három kincse van: a magyar
emberek, a föld és a víz. Ezen kinyilatkoztatás szintén rávilágított arra,
hogy feladat lett a folyamatban lévő
összehangolt, gazdálkodói elváráso-

A kamara által felügyelt felmérés a falugazdászok közreműködésével valósul meg. A stratégia
célja a jelenlegi 80 ezer hektáros
öntözött terület minimum 300
ezer hektárra történő növelése. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
nyomatékosan kéri tagjait, hogy
minél nagyobb számban vegyenek részt a felmérésben, hiszen az
igények részletes megismerése
garantálja az öntözésfejlesztési
stratégia hatékony kialakítását.
A 2017 októberében megjelent,
öntözésfejlesztési stratégia megalkotásáról szóló kormányhatározat értelmében a kormány feladatnak tekinti az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, észszerű fejlesztésének, a vízkészletek
védelmének és hasznosításának
ügyét. A stratégia részeként a NAK
vállalta, hogy 2014 után az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális területeken újra
felméri a vízigényeket, így a 2017.
december 1. és 2018. január 31.
között tartó időszakban 1 235 682
hektárnyi területet érintve, 43 030

gazdálkodó kamarai tagot bevonva hajtja végre vállalását. A
vízigényfelmérést az öntözéses
gazdálkodás lehetséges területeihez, a vízgyűjtő rendszerekben
rendelkezésre álló vízkészletekhez
és a tényleges öntözési igényekhez tervezzük kialakítani, lehatárolva a pontos fejlesztési irányokat.
A felmérés a falugazdászok közreműködésével valósul meg, akik
az öntözőrendszerek hatásterületén gazdálkodást végző termelőkkel közösen töltik ki az erre a célra
készült internetes adatrögzítő
felületet. A kérdőívet is tartalmazó felület kitöltésének köszönhetően parcellaszinten láthatóvá
válnak azok a területek, ahol valós
igény mutatkozik öntözésre. A felmérés során a falugazdászok egy
hozzájáruló nyilatkozatot is kérnek a termelőktől, amely alapján a
termelő adatai és parcelláinak
elhelyezkedése felhasználhatóak
lesznek a stratégiához. A stratégia

célja a jelenlegi 80 ezer hektáros
öntözött terület minimum 300
ezer hektárra történő növelése.
Ezen belül is cél a kertészeti kultúrák, illetve a szőlő- és gyümölcsültetvények arányának emelése,
elsősorban felszíni vízkészletek
felhasználásával, a felszín alatti
vízkészlet igénybe vételének
minimalizálása és a víztakarékos
öntözési technológiák alkalmazása mellett. Az Öntözésfejlesztési
Stratégiát 2018. április 30-ig kell
előterjeszteni jóváhagyás céljából
a kormánynak.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara falugazdászai megkeresik
a felmérésben érintett gazdálkodókat. A kamara kéri tagjait, hogy
vegyenek részt a felmérésben.
Jelenleg 100–130 ezer hektárt
öntöznek Magyarországon a
korábbi 300–400 ezer hektárral
szemben. Az öntözhető területek
73 százaléka az Alföldön található,
23 százaléka a Dunántúlon. A
fennmaradó rész szétszórtan

helyezkedik el, Nógrád, Pest,
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. 
n NAK

Az érintett
termelők száma
megyei bontásban:
Hajdú-Bihar megye:
12 164
Békés megye:

6697
Bács-Kiskun megye: 
4857
Jász- Nagykun-Szolnok megye:	 4967
Csongrád megye:

4372
Szabolcs- Szatmár-Bereg megye: 	 3286
Győr-Moson-Sopron megye:	 2868
Pest megye:

1985
Borsod-Abaúj-Zemplén megye:	
939
Heves megye:

357
Baranya megye:

193
Vas megye: 
109
Komárom-Esztergom megye:	
105
Fejér megye:

33
Veszprém megye:

29
Somogy megye: 	
23
Tolna megye:

21
Zala megye:	
13
Nógrád megye:	
12

kat messzemenőkig figyelembe
vevő stratégiai tervezési folyamat.
Az ügy hazai komolyságát
támasztja alá a 2017 októberében
megjelent, öntözésfejlesztési stratégia megalkotásáról szóló kormányhatározat is, amelyben a kormány
feladatnak tekinti és deklarálja is az
öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, észszerű fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét.
A stratégia részeként a NAK vállalta, hogy 2014 után az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából
reális, legkönnyebben kivitelezhető
területeken újra felméri a vízigényeket, így a 2017. december 1. és 2018.
január 31. között tartó időszakban
több mint 1,2 millió hektárnyi területet érintve, 43 ezer gazdálkodó
kamarai tagot bevonva hajtja végre
vállalását.

Persze tudjuk, hogy akkora beruházási igény merül fel ezekkel a felmérésekkel és szándéknyilatkozatokkal, amelyek nem fizethetőek
meg és vitelezhetőek ki egy lépésben, de a stratégia kifejezés önmagában is többéves, akár több évtizedes előre tervezést feltételez, így
elképzeléseink egy része természetes, hogy kedvező fogadtatás esetén
is csak idővel valósulhat meg.
A stratégiai tervezések során fontos szempont az öntözés lehetőségéből eddig kizárt gazdálkodók
helyzetbe hozása, és akár egy több
cikluson átnyúló komoly beruházással is megteremtve nekik a vízhez
jutás lehetőségét. Ebben a kategó
riában számolunk a dél-nyírségi
átkötő, többcélú csatorna megépítésének ötletével, tervével is.
A konkrét öntözési vízigény biztosításán túl is több megoldandó fel
adatot látunk és ismerünk a minden-

napi gazdálkodók szemüvegén át.
Hiszem, hogy az eddigi pozitív eredmények hatására, illetve a megkezdett úton tovább haladva a többi
problémára is hatékony választ
találunk megyei elnök társaimmal
közösen.
Rácz Imre
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei elnök

Újra terjed az afrikai sertéspestis Kelet-Morvaországban
Ismét felütött fejét az afrikai sertéspestis a kelet-morvaországi Zlín régióban – jelentette a
közszolgálati cseh hírtelevízió.
A közlés szerint a helyi lakosság
az utóbbi napokban legalább hét
vaddisznótetemet talált azon a
területen kívül, amelyet tavaly
nyáron elektromos kerítéssel vettek körül. A zárt terület mintegy
40 négyzetkilométer nagyságú és
tucatnyi települést foglal magában. Az állatok feltehetően a járványnak estek áldozatul.
Zbynek Semerád, az állami
állat-egészségügyi felügyelőség
elnöke pénteken a mezőgazdasági minisztérium, a felügyelőség, a
helyi szervek és a zlíni vadásztársaságok képviselőinek ülése után
újságíróknak elmondta: haladéktalanul újabb védelmi intézkedéseket hoznak, hogy megakadályozzák a járvány továbbterjedését. Így egyebek között napokon
belül elrendelik a Zlín régió lakos-

ság által tenyésztett sertéseinek
összeírását, esetleg a levágásukat,
valamint a lakossági sertéstartás
ideiglenes megszüntetését. A
hatóságok újra vadászokat küldenek a régióba, hogy az elkóborolt
vaddisznókat kilőjék.
A lezárt terület településein a
háztáji tenyésztésben lévő sertések levágását már novemberben
elrendelték. Most ezt az intézkedést várhatóan más településekre

is kiterjesztik, kivéve a tenyésztési
törvény alapján működő sertéstelepeket. A védelmi intézkedésekre
eddig mintegy 50 millió koronát
(580 millió forint) költött az állam.
A zárt területen eddig 567 vaddisznót lőttek ki, közülük 15-nél
állapítottak meg afrikai sertéspestist. A vadászok szerint a területen
még legalább néhány száz állat
tartózkodik. A régióban nagyon
elszaporodtak a vaddisznók, a

vadászok eddig összesen leg
alább kétezer állatot lőttek ki. Az
afrikai sertéspestissel fertőzött
első vaddisznókat tavaly június
második felében fedezték fel a
Zlín régióban. Augusztusban a
fertőzés gócpontjának számító
több mint 40 négyzetkilométernyi területet 73 centiméter magas
drótkerítéssel vették körbe,
amelybe áramot vezettek. Zdenek
Hlustík, a regionális vadászszövetség elnöke akkor úgy nyilatkozott,
reményeik szerint a villanykerítéssel és a további óvintézkedésekkel sikerül megakadályozniuk
a sertéspestis továbbterjedését. A
területet drónokkal ellenőrzik és
felügyelik. A hatóságok intézkedéseinek kiemelt célja, hogy megakadályozzák a kór átterjedését a
háziállatokra is. Az afrikai sertéspestist a szabadon élő állatok terjesztik, az emberekre nem jelent
veszélyt.
n MTI
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Újabb kétszáz szaktanácsadóval
bővült az alapvizsgát teljesítők száma
Tavaly ősszel újabb 200 szaktanácsadó
felelt meg az alapvizsga követelményeinek. A kamara által működtetett képzési
rendszerrel elsődleges célunk, hogy a
szaktanácsadók ismeretei és kapcsolatrendszerei bővüljenek, és amelyek által
olyan újításokat vihetnek a gazdaságok
szintjére, amivel növekedhet a termelékenység, a jövedelmezőség és javul a
vidéki életminőség.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) 2015 őszétől engedélyezi a szaktanácsadói névjegyzékbe történő kérelmeket. A névjegyzékbe felvételt nyerhet és
szaktanácsadó lehet az a szakember, aki a 73/2015 (XI.6.) FM rendeletben meghatározott végzettséggel, legalább öt év szakterületi
gyakorlattal és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. Jelenleg
1203 névjegyzéki szaktanácsadó
van.

A névjegyzékbe kerülés követelményei mellett a névjegyzékben
való maradásnak is vannak feltételei, amelyeket a szaktanácsadóknak évről évre teljesíteni kell. A
minőségi szolgáltatás érdekében
a szaktanácsadók számára elengedhetetlen a folyamatos tudásfrissítés, új módszerek, technológiák megismerése, továbbá az
agrártámogatási rendszer teljes
körű ismerete. A naprakész tudás
megőrzése, illetve bővítése érde-

kében kötelező a képzéseken
részt venni és a meghatározott
témákból sikeres vizsgát tenni.
Minden tanácsadónak a felvételt követő év végéig alapképzésen kell részt vennie és eredményesen vizsgáznia. Tavaly ősszel
200 új szaktanácsadó tett sikeres
vizsgát. Az alapképzés két munkanapot kitöltő módszertani tréning, amelyeken kommunikációs
teszteket és feladatokat kaptak a
képzésre kötelezettek. A tréningen való részvétel után a résztvevők szóbeli és online vizsgát tettek.
A NAK e-learning rendszerén
keresztül lehetett on-line vizsgázni a szaktanácsadás intézményrendszere és kapcsolódó informatikai rendszerek témakörökből.
Szóbeli vizsgát a szaktanácsadás
módszertana témakörből kellett
tenni. A módszertani vizsgán a
szaktanácsadói etika; a szakta-

nácsadásban alkalmazható ismeretátadási módszerek és azok
főbb jellemzői; az egyéni kommunikációs és csoportos ismeretát
adási módszerek; a mezőgazdasági ismereti és információs rendszer, a problémamegoldó és a
problémamegelőző szaktanácsadás témakörökből kellett számot
adni a vizsgabizottság előtt. A
bizottságokban helyt kaptak a
képzők, az FM és a NAK képviselői.
A NAK által működtetett képzési rendszerrel elsődleges célunk,
hogy a szaktanácsadók ismeretei
és kapcsolatrendszerei bővüljenek, és amelyek által olyan újításokat vihetnek a gazdaságok
szintjére, amivel növekedhet a
termelékenység, a jövedelmezőség és javul a vidéki életminőség.
n Varga Zsuzsanna
szaktanácsadási
csoportvezető

Megjelentek a Leader Helyi Akciócsoportok első pályázatai
A kormány a partnerségi megállapodás keretében céljául tűzte
ki a társadalmi együttműködés
erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Ezen belül
kiemelt feladat a vidéken élők
számára lakóhelyük élhetőbbé és
vonzóbbá tétele. Mindezek elérésének egyik eszköze a Vidékfejlesztési Program Leader kezdeményezése.
Magyarország teljes vidéki térségét 103 darab Leader Helyi
Akciócsoport fedi le, akik rendelkeznek a Miniszterelnökség által
elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiával. A stratégiában foglaltak
megvalósítása mentén előkészített helyi pályázati felhívások
megjelenése 2017. október 30-án
megkezdődött, év végéig

pedig folyamatos lesz azok megjelenése.
A helyi kezdeményezések
támogatására a Miniszterelnökség mintegy 41 milliárd forintot

különített el a Vidékfejlesztési
Program keretében.
A felhívások a Magyar Államkincstár felületén érhetők el:
https://www.mvh.allamkincstar.

gov.hu/leader-helyi-felhivasok
(az Alkalmazás megnyitására
kattintva). A kereső felületen a
Helyi Akciócsoportok, valamint
települések kiválasztásával is
lehetőség nyílik a felhívások
megjelenítésére, emellett azok a
területileg illetékes Leader Helyi
Akciócsoportok holnapján is
megjelennek.
A link tartalmaz egy általános
útmutatót a meghirdetett helyi
felhívásokhoz, amelynek célja,
hogy a meghirdetésre kerülő
helyi felhívások tekintetében tájékoztatást nyújtson a támogatást
igénylőkre vonatkozó általános
feltételekről.
A támogatási kérelmek benyújtására a felhívásokban meghatározott időszakban van lehetőség.
n NAK

Az igazi plusz parlagfű ellen, akár egy
komplett pre-kezelés költségszintjén!
7 nemesítőház 21 Clearﬁ
rﬁeld
ﬁ ® Plus hibridje a különféle termelői
és termőhelyi igényekre
A Clearﬁ
rﬁeld
ﬁ ® Plus hibridek képviselik a jelenleg elérhető legmodernebb
nemesítési irányt
Szójában sem okoz többé gondot a napraforgó-árvakelés, ha Clearﬁ
rﬁeld
ﬁ ® Plus
hibridet használ
Betakarításig gyommentesen, egységesen fejlődő állomány
a Spectrum® és a Pulsar® Plus kezelések révén
www.clearﬁ
rﬁeld-plus.hu
ﬁ
| www.agro.basf.hu/go/pulsarplus
BASF Növényv
yvédelmi
v
megoldások
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
I. forgalmazási kategóriás termék.
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Van munkaerő-tartalék,
csak elérhetővé kell tenni

Már működik az e-szja számos szolgáltatása
Idén a Nemzeti Adóés Vámhivatal külön
kérés nélkül már az
őstermelőknek is
elkészíti adóbevallását.

A mezőgazdaságot érintő munkaerőpiaci
trendekről és kihívásokról tanácskozott az
Országgyűlés kertészeti albizottsága. A
munkaerőhiánynak több oka van, viszont
van olyan kör, amit fel tudna szívni a kertészeti ágazat.
Szinte már örökzöld „sláger”: a
kertészeti ágazat megszenvedi a
munkaerőhiányt. Nem véletlen,
hogy a közelmúltban a parlament
mezőgazdasági bizottságának kertészeti albizottsága is úgy érezte,
az előrelépés – esetleges további
kormányzati lépések megtétele –
érdekében szükséges foglalkoznia
a témával.
A december 6-ai megbeszélést
Hamza Eszter, az Agrárgazdasági
Kutató Intézet tudományos főmunkatársa egy munkaerőpiaci áttekintéssel indította. Mint mondta, a
mezőgazdaságra általánosságban
is jellemző a munkaerőhiány, és ez
több, együttesen is ható okra
vezethető vissza. Így például a
népesség évek óta folyamatosan
csökken; a belföldi és külföldi
elvándorlás erősödik. Ez a jelenség
különösen Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve
Hajdú-Bihar megyéket érinti, ahol
a kertészeti ágazat igazán honos. E
megyékben a kereseti szint a
mezőgazdaságban nem éri el még
a nemzetgazdasági átlagot sem; az
idénymunkára, az agráriumban
való közfoglalkoztatásra vonatkozó
szabályok nem előnyösek a munkaadók számára; a gyakorlati tudás
és az informatikai ismeretek hiánya
(utóbbi a precíziós gazdálkodás
miatt számít); valamint a szakképzés gyengeségei.
Mindezt Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra országos kertészeti osztályának elnöke
annyival egészítette ki, hogy a
kamara időben felismerte a problé-

mát, komolyan foglalkozik vele,
mert ha nincs megoldva, akkor
nem fejlődik az ágazat. Hozzátette:
kamarai kezdeményezésre, e gondokat enyhítendő fogadta el nemrég a parlament a mezőgazdasági
idénymunka rugalmasabb és teljesebb kiszolgálását lehetővé tévő
új jogszabályokat. Az osztályvezető további három területen lát még
javulási lehetőséget: a munkaerő-megtartásban – hogy a cégek
ne egymástól csábítsák el az alkalmas dolgozókat –, a szakképzés
javításában – ami az erősödő és
szükséges gépesítés, illetve a precíziós gazdálkodás terjedése miatt
fontos – és a közfoglalkoztatottak
mezőgazdaságba – állandó munkaerőként – való visszaterelésében.
Rácz Imre, a NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke megjegyezte, a helyi kezdeményezésre, a
megyében készített felmérés szerint a szabolcsi mezőgazdasági,
élelmiszeripari cégek 1097 főt tudnának egész évben foglalkoztatni.

A versenyszférába való átirányítás a kormányzat törekvése is.
Feldman Zsolt, az FM agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára szerint a kabinet komplex
intézkedésekkel igyekszik enyhíteni a munkaerőpiaci gondokon.
A munkaadók érdekében tett
lépésként említette az egyszerűsített foglalkoztatás könnyítését,
a személyi jövedelemadó mérséklését, a munkahelyvédelmi
akciótervet és a társasági adó
csökkentését. A csomag elemeként 2020-ig 150 ezerre kívánják
csökkenteni a közfoglalkoztatást,
hogy a munkavállalók elsősorban
a versenyszférában keressenek és
találjanak munkát. A megszólalók
közül többen is szkeptikusak vol-
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tak a közfoglalkoztatottak hatékonyságával kapcsolatban.
Jelzésértékű volt Farkas Sándornak, a parlamenti mezőgazdasági
bizottsága elnökének megjegyzése, aki úgy vélte, egyes
megyékben a közfoglalkoztatotti
körben már nincs akkora tartalék,
amennyi az agrárium problémáin
érdemben javítana.
Volna viszont más területen
munkaerő-tartalék. Feldman Zsolt
szerint akár a nyugdíjas szövetkezeteket is be lehet vonni az agráriumba, Rácz Katalin, az AKI munkatársa szerint hosszú távon a duális
képzésben, a tanulói szerződések
számának növelésében rejlik jó
lehetőség, míg Hamza Eszter a
mezőgazdaságból korábban kikerült 40 év alattiak és felsőfokú végzettségűek visszavezetésében lát
még kiutat. Több felszólaló is megemlítette, hogy a visszatereléshez
és a megtartáshoz elengedhetetlen a bérfelzárkóztatás, a sok kézi
munkát igénylő munkafázisok termelékenyebbé, korszerűbbé és
könnyebben végezhetővé tétele. A
résztvevők egyetértettek abban,
hogy mindezt további jogszabályok átalakításával, valamint a képzés folyamatos biztosításával lehet
elősegíteni.
n NAK

Az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyeknek és a korábbi
években munkáltatói adómegállapítást választókon kívül idén – a
NAK kezdeményezésére – már az
őstermelőknek is elkészíti az
szja-bevallás tervezetét az adóhatóság. Január nyolcadika óta pedig
már az e-szja webes kitöltő felülete
is elérhető a NAV honlapjáról – tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti
és adóügyekért felelős államtitkára
az MTI-t. Az egyéni vállalkozóknak is
segít az adóhivatal, az e-szja webes
kitöltő felületének használatával
(www.nav.gov.hu/szja/szja) az egyé-

ni vállalkozók gyorsabban és egyszerűbben tölthetik ki szja-bevallásukat – ismertette. Megjegyezte azt
is, január 8-tól már bárki beküldheti
elektronikusan az szja 1+1 százalékos nyilatkozatát.
Az államtitkár elmondta, hogy a
NAV a változásokról, a teendőkről
és a fontos határidőkről januárban
valamennyi magánszemélynek

tájékoztató levelet küld. Akiknek
van ügyfélkapus regisztrációja,
azoknak az értesítési tárhelyükre,
míg az ügyfélkapuval nem rendelkezőknek a posta kézbesíti – január 31-ig – a személyre szabott
értesítő levelet. Az ügyfélkapus
regisztrációval rendelkezők a tervezetet március 15-étől megnézhetik, jóváhagyhatják és akár

módosíthatják is a webes felületen. Ügyfélkapu-regisztráció hiányában március 19-éig SMS-ben, a
hivatal honlapjáról elérhető űrlapon, formanyomtatványon, levélben, személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a NAV Infóvonalon, a 1819-es telefonszámon is
kérhető a tervezet postázása.
Azok, akik továbbra is a „régi”
ÁNYK programmal szeretnék elkészíteni szja-bevallásukat, ugyancsak január 8-ától tölthetik azt le a
NAV honlapjáról.
A „hagyományos” papíralapú
bevallási nyomtatvány az ügyfélszolgálatokon beszerezhető – jegyezte
meg. Az egyéni vállalkozók szja-bevallásának benyújtási határideje február 26. Az egyéni vállalkozói tevékenységet nem végző magánszemélyeknek – a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezetteknek is – a bevallást május 22-éig
kell benyújtaniuk.

A csökkentett haláfa teljes árelőnyét átadják a fogyasztóknak
Az áfacsökkentés hatására akár
15–20 százalékkal is bővülhet a
halak értékesítésének forgalma az
áruházláncok szerint – írta összeállításában a Világgazdaság.
A haltermelők nem jelezték,
hogy emelnék az átadási árakat,
így az áruházláncok azt ígérik, a
teljes árelőnyt átadják a fogyasztóknak, ami abból fakad, hogy
január 1-jétől 27-ről 5 százalékra
csökkent az étkezési halak forgalmi adója – derült ki a Világgazdaság körképéből, ami a Tesco, SPAR,
Lidl, Auchan és Aldi tájékoztatásán alapul.
Mindez elvileg 17 százalékos
általános áresést hoz, de van
olyan piaci szereplő, amely 22 százalékos kedvezményig is elmegy.
Az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok közlése szerint az egyik legnépszerűbb árucikkhez, a tavaly
még kilónként 2300–2400 forintba kerülő pontyszelethez az áfakulcs mérséklődésével idén már

1900–2000 forintért hozzá lehet
jutni, de a lazacfilé is a korábbi
7000 helyett 5800 forintért beszerezhető. A pangasius- és tilápiafilé
ára 2300 forintról 1800 forint alá
zuhant.
Az áruházak beszámolója szerint ma még a halértékesítés akár
30–40 százaléka is az év végi
ünnepekhez köthető, de az adóváltozással csökkenhet a szezonalitás: a Tesco szerint akár 15–20
százalékkal is megélénkülhet a

nyers, friss és fagyasztott halak
iránti kereslet.
A friss halak közül a ponty és a
lazac a legnépszerűbb, előbbihez
kötődik az eladások 66, utóbbihoz
a 25 százaléka – közölte a SPAR,
ahol szintén teljes mértékben
átadják a vásárlóknak az adókedvezményt, illetve ugyancsak emelkedő halfogyasztással számolnak.
Átadja az áfát az Auchan is, ahol
kimondottan a magyar halak értékesítésének felfutásában bíznak.

Náluk a friss ponty és annak feldolgozott változatai a legkeresettebbek, de az édesvízi halak közül
közkedvelt az amur és a busa,
valamint az afrikai harcsa is. A tengeri halak közül az Auchan tapasztalatai szerint is a lazac a legkeresettebb, ám a tonhal népszerűsége is folyamatosan növekszik.
Nemcsak az étkezési halakra
vonatkozó 22 százalékpontos áfavágásból származó 17 százalékos
árelőnyt biztosítja az Aldi, hanem
minden érintett termék bruttó árát
22 százalékkal csökkentette, ahogy
ezt 2016-ban a sertés- és 2017-ben a
baromfihús esetében is tette. A társaság leszögezte: ez nemcsak egy
rövid akciós periódusra vonatkozik,
hanem hosszú távra. A Lidl is arra az
álláspontra jutott, hogy egyes termékeknél túllép az áfacsökkentés
generálta áresésen, így januártól
17–22 százalékkal kerülnek kevesebbe hálózatában a haláruk.
n forrás: vg.hu
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Orbán Viktor:
Újabb felhatalmazás
esetén a kamara szakmai
programját hajtjuk végre
A magyar kézben lévő föld a jövőnk záloga, ezért a mindenkori kormányok kötelessége, hogy megakadályozzák a külföldiek földszerzését – jelentette ki Orbán
Viktor miniszterelnök a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara alakuló küldöttgyűlésén. A küldöttek egyhangúan döntöttek a köztestület vezetőinek személyéről, így a vidék önkormányzatát ezt követően is Győrffy Balázs vezeti majd.
– Három kincse van a magyar
gazdaságnak: a magyar emberek,
a föld és a víz. Ezek védelme és
gazdagítása a mindenkori kormány elsőrendű kötelessége –
közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) alakuló küldöttgyűlésén. A kormányfő leszögezte: a
magyar kézben lévő föld nélkül
nem lehetne saját jövője hazánknak, ezért amíg ő vezeti az országot, nem fogja engedni, hogy külföldi kézbe kerüljön a földvagyon.
Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltást követően a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével (Magosz)
együtt küzdöttek azért, hogy
megakadályozzák az akkori kormány külföldieket célzó földértékesítési terveit. Napjainkban
pedig az agrárkamarával karöltve
harcol Brüsszelben a földtörvény
megmaradásáért.

– Magyarország egyetlen más
nemzetnek sem lesz az előkertje.
A mi nemzeti egyszeregyünk így
hangzik: ez a mi földünk, a mi
munkánk, minket illet, és nekünk
is kell hogy hasznot hajtson –
hangsúlyozta a kormányfő. Megengedhetetlennek nevezte – ami
több európai államban mára való-

sággá vált –, hogy a földművesek
végignézik, ahogy a külföldiek
helyettük gazdálkodnak a termőföldön, míg ők Spanyolországba
mennek vendégmunkásként
epret szedni.
A miniszterelnök felhívta a
figyelmet arra, hogy 2010-től a
magyar mezőgazdaság növekedése az Európai Unió élvonalában
volt. Az ágazat teljesítménye az
elmúlt hét évben folyóáron több
mint 50, változatlan áron több
mint 25 százalékkal növekedett.
Ehhez a kormányzati lépések is
hozzájárultak: nagyszabású támogatási rendszert vezettek be, így
idén összesen 396 milliárd forint
közvetlen forrást kaphattak a termelők, ami 52 százalékkal magasabb a 2010-es összegnél.

Ehhez jönnek hozzá a termeléshez kötött hozzájárulások, amelyek értéke idén elérte a 63 milliárd forintot. A kabinet emellett a
nemzeti pillért is megerősítette,
kiemelt figyelmet fordítva az unió
által nem támogatott baromfi- és
sertéstartásra. A kormányzat a
birtokpolitikája középpontjába a
fiatalokat és a kis, közepes családi
gazdaságokat állította. Így ma
már a vidékfejlesztési támogatások jelentős részét a nagy gazdaságok helyett sok kis agrárcég és
termelő nyerheti el.
A miniszterelnök összességében
ígéretesnek látja a magyar agrárium jövőjét, ugyanakkor számos
veszélyt is lát. – Fényes tekintetű
bürokraták az uniós költségvetésből egyre nagyobb összegeket
akarnak más célokra fordítani,
például az illegális bevándorlás
okozta problémák eseti megoldására – mondta. A 2020-ig szóló
forrásokat az agrártárca közbenjárásával sikerült megmenteni, ám
az új támogatási ciklusban még
komoly küzdelmek várhatók e
témában.
Az agrárkamarát Orbán Viktor a
magyar jövő egyik oszlopának
nevezte. Majd közölte: a kabinet
kilencmilliárd forint támogatást
ad a köztestületnek, az összeg
szakmai tájékoztatási programra
és az országos jégkárvédelmi
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rendszerre fordítható. – Ha 2018
áprilisában ismét felhatalmazást
kapunk az ország kormányzására,
akkor a kamara szakmai programját közösen hajthatjuk végre –
zárta beszédét a miniszterelnök.
A küldöttek egyhangú döntése
alapján újraválasztották a NAK
országos elnökségét. Az elnök és
az alelnökök személye is változatlan maradt. Így a vidék önkormányzatát továbbra is Győrffy
Balázs vezeti majd, akinek munkáját négy alelnök segíti: Zászlós
Tibor mezőgazdaságért, Éder
Tamás élelmiszeriparért, ifj. Hubai
Imre vidékfejlesztésért és Kis Miklós Zsolt általános agrárgazdasági
ügyekért felelős alelnök.
Győrffy Balázs a küldöttgyűlésen elmondta: az a tény, hogy a
korábbi vezetés újra bizalmat
kapott a küldöttektől, megfelelő
alapot ad ahhoz, hogy a megkezdett konstruktív munka a jövőben
is tovább folytatódjon. Az elnök
jelzésértékűnek minősítette, hogy
a gyűlésen a miniszterelnök mellett Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fazekas
Sándor, a földművelésügyi tárca
vezetője is jelen volt. Kiemelte: a
kamara a továbbiakban is azért
dolgozik majd, hogy megerősítse
a vidéken élő polgári-paraszti
réteget, hiszen ha az agrárközép
osztály biztos egzisztenciával és
stabil háttérrel rendelkezik, a
magyar mezőgazdaság fejlődése
és a vidék népességmegtartó
képessége is biztosított. A választási eredményeket értékelve
rámutatott: a tagság voksával számos kérdésről alkothatott véleményt, köztük a kötelező tagságról, a kamara és a kormány közti
szoros együttműködésről és az
elmúlt években elért eredményekről is. Ez utóbbiak közé sorolta a falugazdász-hálózat újjászervezését, az őstermelői igazolványok rendszerének átalakítását. A
kamara emellett nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy az uniós
források minél magasabb összegben elérhetőek legyenek. Példaként az élelmiszeripart említette,

ahol a korábbi tervekkel ellentétben végül 100 milliárd forint
értékű pályázatot nyitott meg a
gazdasági tárca. Az egyes ágazatokban csökkentett forgalmi adóban is nagy szerepe volt a köztestület munkájának, s a továbbiakban is azért dolgoznak, hogy
minél több szektorban bevezesse
a kormány az ötszázalékos forgalmi adókulcsot. – Továbbra is fontos, hogy a gazdálkodók az összefogásra törekedjenek, a családi
gazdálkodóknak pedig jogi személyiséget kellene kapniuk, így
javulhat a forrásellátottságuk –
jegyezte meg. A következő időszak egyik legnagyobb beruházása az országos jégkármérséklő
rendszer kiépítése lesz. A beruházásnak köszönhetően a kamarai
tagdíjak tízszerese, közel 50 milliárd forintnyi termelési érték
menthető meg. – A NAK sajátos
eszközeivel segíti a kormányt a
magyar termőföldtörvény miatt
indított uniós kötelezettségszegési eljárás kivédésében – hívta
fel a figyelmet az elnök. Elmondta: a visegrádi országokkal közösen kidolgozott polgári kezdeményezés elkészült, s ha kell,
benyújtják az Európai Bizottság
felé.
Jakab István, a győztes
jelölőszervezet, a Magosz elnöke
és az Országgyűlés alelnöke
közölte: továbbra is az a cél, hogy
a magyar agrárgazdaság és az
élelmiszeripar, valamint a kereskedelem az erőforrásokat kihasz-

nálva az eddiginél is versenyképesebb legyen a bel- és külpiacokon egyaránt. – Évtizedeken
keresztül dolgoztunk azért, hogy
megteremtsük a korszerű agrárés élelmiszer-gazdaság működési
feltételeit, az álmunk mára beteljesült – hívta fel a figyelmet
Jakab István. A kamarai törvénynek köszönhetően sikerült egységet teremteni vidéken, a kormányzati együttműködéssel
pedig megszülethetett az agrárbéke. Jelezte: a Fidesz és a
Magosz közötti kapcsolat azonos
értékrenden alapuló erős szövetség. Ez biztosítja több mint két
évtizede, hogy a magyar gazdálkodók, a magyar agrár- és élelmiszergazdaság sorsáról az ágazat
szereplői nélkül ne születhessen
döntés. Képviselőik ott vannak a
parlamentben, a kormányban
kifejtik álláspontjukat, javaslato-

kat tesznek az őket érintő kérdésekben, s részt vesznek sorsuk
alakításában.
A november 3-ai választásokat
mérföldkőnek nevezte, hiszen a
Magoszhoz 17 szervezet csatla
kozott. Ezzel az összefogás lefedte a teljes magyar agrár- és élelmiszer-gazdaságot, valamint a
kereskedelmet is. Mintegy 50 ezer
tag élt szavazati jogával, négyszer
annyi, mint 2013-ban. Jakab István szerint európai összehasonlításban a 13,2 százalékos részvételi
arány kifejezetten jónak minősíthető. A parlament felsőházi termében tartott küldöttgyűlésen
elmondta: a teljes magyar gazdatársadalom együtt építkezik és
együtt ünnepel a nemzet házában. Utalva ezzel arra, hogy az
önkéntes tagság intézményének
köszönhetően az anyaországi
gazdák mellett a határon túli termelők is részesei lehetnek a közös
munkának, ahogyan a köztestület
által nyújtott előnyöket is élvezhetik.
A november elején lezajlott
agrárkamarai választáson két
szervezet, a Magosz és a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ)
mérettette meg magát, utóbbi
csupán kilenc megyében tudott
jelölteket állítani. Az eredmények
alapján az összefogás listája szerezte meg a szavazatok 88,3 százalékát.
n Köpöncei Csilla
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INDÍTSA AZ ÉVET A BIRTOKOS
MOBILLAL, ÉS EGY ÚJ TABLETTEL!
Zászlós Tibor,
mezőgazdaságért
felelős alelnök

Győrffy Balázs,
elnök

Éder Tamás,
élelmiszeriparért
felelős alelnök

Kis Miklós Zsolt,
általános agrárgazdasági
ügyekért felelős alelnök

ifj. Hubai Imre,
vidékfejlesztésért
felelős alelnök

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökei

Az AGROmashEXPO és AgrárgépShow 2018. január 24. és 27. között kerül megrendezésre a HUNGEXPO területén. A rendezvényeken természetesen részt vesz a szakma
mobilkommunikációs szolgáltatója, a BirtOKOS Mobil is. A karácsonyi nyereményjátékunk sikerein és a pozitív visszajelzéseken felbuzdulva a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara mobilkommunikációs szolgáltatása újfent kisorsol egy Samsung T560 Galaxy
Tab E 9.6 8GB tabletet. Így aki a Facebookon nem járt sikerrel, újra próbálkozhat.
A Kamara tagjai számára ingyenes rendezvényen az érdeklődőknek nincs más dolga,
mint felkeresni a BirtOKOS Mobilt a Kamara 403B számú standján a G pavilonban, ott
kitölteni a jelentkezési lapot, és leadni a megfelelő helyre. Sorsolás a kiállítás utolsó
napján, 27-én, 14:00-kor. Mindenkit szeretettel várunk, és sok sikert kívánunk!
Az első 2000 látogatónak a belépés díjtalan.

Bács-Kiskun:
Gáspár Ferenc

Baranya:
Rittlinger József

Békés:
Kulcsár László

Borsod-Abaúj-Zemplén:
Taskó József

Csongrád:
Szél István

Fejér:
Varga Imre

Győr-Moson-Sopron:
Németh Gergely

Hajdú-Bihar:
Szólláth Tibor

Heves:
Szendrei László

Jász-Nagykun-Szolnok:
Hubai Imre Csaba

TELEK M

KEDVEZŐ BIZTOSÍTÁSI MEGOLDÁSOK
A NAK BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ KFT.-TŐL

Komárom-Esztergom:
Balogh Zoltán

Nógrád:
Szandai József

Pest:
Velkei József

Somogy:
Gombos Sándor

Szabolcs-Szatmár-Bereg:
Rácz Imre

A NAK Biztosításközvetítő Kft.-t 2014-ben hoztuk létre azzal a szándékkal,
hogy még több közérthető és objektív információval segíthessük a gazdák
és termelők mindennapi munkáját.
Az időjárási és természeti kockázatok miatt az agrárium a legsérülékenyebb
ágazat. Ügyfeleink pénzügyi kockázatainak csökkentése érdekében több
biztosítótársasággal dolgozunk együtt nap mint nap.
Célunk, hogy a legkedvezőbb és legjobb megoldást találjuk meg a magyar
gazdáknak:
• vagyon (birtokvédelem),
• géptörés,
• növény (hagyományos, díjtámogatott),
• tanulói felelősségbiztosítás területén.
A gazdák és gazdaságuk biztonságáért dolgozunk.
Elérhetőségeink: info.biztositasok@nak.hu | +36 80 900365

Tolna:
Vendégh Edit

Vas:
Pusztavámi Márton

Veszprém:
Sövényházi Balázs

Zala:
Süle Katalin

www.facebook.com/birtokosmobil
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Érdemes mielőbb beküldeni az adatokat a Nébihnek

Az idén csak januárban adható be a webGN!
Az idei évben lerövidült a Gazdálko
dási napló egyes
adataira vonatkozó
elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség – az
úgynevezett
webGN – beadási
határideje.
Módosította a Miniszterelnökség a Gazdálkodási napló elektronikus benyújtásának időszakát, a
kifizetések mielőbbi megkezdése
érdekében. A tavalyi évről szóló
nyomtatványt idén január 1. és
január 31. között kell elektronikusan beküldeni a Nébih részére.
Napló benyújtására kötelezettek
az agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés, az ökológiai gazdálkodás
támogatás, a NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések; a kompenzációs kifizetések a természeti
hátránnyal érintett területeken
(THÉT); a vízvédelmi célú nem termelő beruházások (NTB): a vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása,
fejlesztése; az élőhely-fejlesztési
célú nem termelő beruházások
(NTB) támogatásokban résztvevők, illetve a 10 éves kötelezettség
miatt az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 61/2009. (V.14.) FVM-rende-

let alapján a környezetvédelmi
célú gyeptelepítés célprogram
részvevői.
Bármelyik támogatás igénybevétele esetén egyetlen elektronikus nyomtatványt kell letölteni, a
pályázati kiírás vonatkozó előírásai szerint kitölteni és ügyfélkapun keresztül beküldeni. A nyomtatvány elektronikus kitöltésének
megkezdéséhez telepíteni kell a
legfrissebb java, valamint az ÁNYK
általános nyomtatványkitöltő
keretprogramot. A weboldal a
következő helyen érhető el:
http://anyk.nebih.gov.hu/.
Fontos, hogy az aktuális nyomtatványt töltse ki és küldje be ügyfélkapun, mert ennek hiányában
dokumentuma nem érkezik meg a
Nébihhez. A beküldés akkor sikeres,

ha három üzenetet kap az ügyfélkapus tárhelyére. Az első kettő üzenetet (Feladási és Letöltési igazolás) az
ügyfélkapu küldi (az üzenet feladója: ÁBT). Ezután érkezik a 3. dokumentum, amelynek a feladója:
Nébih. Amennyiben a Nébih által
küldött visszaigazolást nem kapja
meg 24 órán belül, kérjük, jelezze
ezt az akg@nebih.gov.hu e-mail
címre. Mindkét igazolást meg kell
őrizni és javasoljuk áttöltésüket az
ügyfélkapu tartós tárhelyére. Természetesen nagyobb gazdaságok
esetében igényként merülhet fel
külső fejlesztők által előállított xml
állomány feltöltése. Ezt is kizárólag
az ÁNYK keretprogramban lehet
megtenni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a 2018. január 31. jogvesztő határ

idő, azaz ha nem teljesíti időben
kötelezettségét, akkor hiánypótlásra nincs lehetőség. A mulasztás
az előző évi támogatási összeg
akár 15 százalékának elvesztését
is eredményezheti. Továbbá azon
esetekben, ahol tápanyaggazdálkodási terv beküldése is elvárt, ott
a webGN beküldésének hiánya
további 15 százalékos levonást
eredményezhet az előző évi
támogatásból.
Javasoljuk, hogy a beadási
időszak elején teljesítse kötelezettségét, ne hagyja az utolsó
hétre, mert így még időben
megkapja a visszaigazolásokat,
és bármilyen hiba merülne fel a
beküldés során, van még lehetősége javítani.
n NAK/Sztahura Erzsébet
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Tájékoztató az állattenyésztési
pályázatok kifizetési kérelmeiről
Az elmúlt hónapokban a Magyar
Államkincstár (MÁK) megküldte a
támogatói okiratokat a támogatásban részesülő pályázóknak, továbbá
közzétett egy felhasználói kézikönyvet.
A MÁK által elkészített kézikönyv
részletesen ismerteti az elektronikus
kérelemkezelés lépéseit és a kifizetési igénylés benyújtásának feltételeit
a következő projektek esetében:
állattartó telepek korszerűsítése
(VP2-4.1.1.1-16); baromfitartó telepek
korszerűsítése (VP2-4.1.1.2-16); juh- és
kecsketartó telepek korszerűsítése
(VP2-4.1.1.4-16); sertéstartó telepek
korszerűsítése (VP2-4.1.1.5-16); szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.3-16).
A kifizetési kérelmet saját jogon
vagy meghatalmazott útján elektro-

nikusan, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani. A benyújtás során az
internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében, kitöltés közben többször célszerű menteni. A benyújtást követő
módosítás esetén a módosítás napjának dátumával kerül rögzítésre a
kérelem, az előzőleg benyújtott
igénylés pedig visszavont állapotba
kerül. A hiánytalanul benyújtott kifizetési kérelmek esetében az ügyintézési idő jelentősen lerövidülhet,
ezért fontos, hogy azok kellő körültekintéssel, a kötelező formai és tartalmi elemekkel (hitelesítés, záradékolás, kötelező rájegyzések stb.) kerüljenek feltöltésre.
Általánosságban mind az öt pályázat esetében elmondható, hogy az
egyik legfontosabb betartandó

határidőnek megfelelően – az egyszeri elszámolás kivételével – a
támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónap elteltét
megelőzően a kedvezményezett
köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10 százalékával. Minden érintett legfeljebb négy
mérföldkövet tervezhet a megvalósítás során, így az első mérföldkő
nem eshet a támogatói okirat elektronikus átvételét követő 6 hónapnál
későbbi időpontra. Ez alól kizárólag
az egyszeri elszámolás esetén lehetséges eltérés, amikor egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.
Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges tervezni. A projekt
fizikai befejezésére a támogatói

okirat kézbesítését követő naptól
számított legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.
A pályázatokhoz kapcsolódó gyakori kérdésekről az Irányító Hatóság
által kiadott közleményekben tudnak tájékozódni az érintettek, a
https://www.palyazat.gov.hu/
doc/4523 linken. Továbbá a projektekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Kincstár honlapján, a Főoldalról elérhető Kérdés-válasz menüpont alatt lehet feltenni, amelyek 24
órán belül megválaszolásra kerülnek.
Ennek kitöltéséhez a részletes
segédlet a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ oldalon a „Kiemelt
dokumentumok”, „Felhasználói tájékoztató a kérdés-válasz modulhoz”
menüpontban található meg.
n NAK/Németh Csaba

Az ügyfél-tájékoztatási rendszer (ÜTR) működése
A Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében ez egy olyan
lekérdező rendszer, amely megmutatja az ügyfelek támogatási és kifizetési igényléseit, valamint a hozzájuk kapcsolódó döntéseket és
támogatási összegeket. A használatához ügyfélkapus beazonosításra van szükség, de lehetőség van
arra is, hogy az ügyfél helyett
meghatalmazottja járjon el. A
beazonosítást követően elérhetővé
válik az ügyfél összes, Kincstárnál
indított agrár- és vidékfejlesztési
támogatásokkal kapcsolatos ügye.

Számos szűrőfeltételt és rendezési
lehetőséget használva, bármilyen
ügy részleteit meg lehet tekinteni.
Mindezek mellett a vidékfejlesztési támogatások esetén az
ügyek állásán kívül a projektszintű összesített adatok is feltüntetésre kerülnek. A rendszerbe
belépve elsőként a bejelentkezett
ügyfél adatait láthatjuk. A különböző szűrőfeltételek megadásával
az Ügyek listájában felsorolt
kérelmek között kereshetünk
vonalkód, intézkedési csoport,
jogcím és státusz alapján. A stá-

tusz mezőben a támogatási kérelmek állapotát is láthatjuk, amelyek
a következőek lehetnek: feldolgozás alatt, jóváhagyott, elutasított és visszavont.
Továbblépve, ha az Ügyek
listájában rákattintunk az egyik
kiválasztott sorra, akkor egy új
ablak nyílik meg, az Ügyhöz tartozó kérelmek címmel.
Ha még részletesebben tudni
szeretnénk valamely támogatási
vagy kifizetési kérelem adatait,
akkor az Ügyhöz tartozó kérelem
kiválasztott sorára rálépve a Kére-

lem adatai jelennek meg, ahol az
Általános adatok, Pénzügyi teljesítés, Kérelem események és Kifizetési adatok válnak láthatóvá.
A főoldalon az ügyek mellett
található a „Folyószámla adatok”
fül, ahol több évre visszamenőleg
látható az összes megtörtént kifizetési és a jelenlegi támogatási
összegek listája. Az itt látható adatok kizárólag tájékoztató jellegűek,
mivel az egyes jogcímekhez kapcsolódó döntések tartalmazzák a
hivatalos információkat.
n NAK/Ribóczi Edina
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Antimikrobiális szerek csökkentése
az állattenyésztésben
Az antimikrobiális szerek létfontosságú szerepet játszanak az emberek, a gazdasági
állatok (vízi és szárazföldi) és növények
gyógykezelésében. Használatuk elengedhetetlen az élelmiszerbiztonsághoz, a jólétünkhöz és az állatok jólétéhez.
A gyógyszerek helytelen használata összefüggésben áll az antimikrobás szerekkel szemben rezisztens
kórokozók kialakulásával és terjedésével. A globális antimikrobiális
rezisztencia (AMR) növekedése
komoly probléma: jelentős veszélyt
jelent az emberi és állati egészségre
nézve! Veszélyezteti a modern
humán és állatorvosi gyógyítást,
rombolja az élelmiszerek és a környezet biztonságát.
AMR-ről akkor beszélünk, ha bizonyos mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, vírusok és élősködők)
ellenállóvá válnak az antimikrobiális
szerek (antibiotikumok) ellen. Az
ellenálló mikrobák kialakulása az
egész világra kiterjedő, súlyos
népegészségügyi kihívást jelent.
Számos elkerülhető halálozásért, a
megnövekedett egészségügyi és
állategészségügyi kiadásokért, valamint a termelés kieséséért tehető
felelőssé.
A kockázatok különösen magasak
azokban az országokban, ahol az
antimikrobás szerek használatára,
valamint az AMR megelőzésére és

ellenőrzésére szolgáló jogszabályok,
felügyeleti és ellenőrzési rendszerek
gyengék vagy kialakulatlanok. A
jelenség egyértelműen terjedőben
van a nem megfelelő vagy túlzott
szerhasználat miatt a humángyógyászatban, illetve az állategész
ségügyben és a növénytermesztésben is.
Az Európai Unióban évente 25
ezer ember halála és több mint másfél milliárd eurós gazdasági veszteség hozható összefüggésbe az AMRrel, illetve olyan betegségekkel,
amelyeket gyógyszereknek ellenálló
baktériumok okoznak. Komolyan
kell vennünk azt a tényt, hogy minden esetben, mikor antibiotikumot
alkalmazunk, egy újabb lépést
teszünk a rezisztencia kialakulása
felé, de ha valódi betegség leküzdésére alkalmazzuk, használatuk nem
kérdőjelezhető meg!
Azt is tudatosítanunk kell, hogy ha
felelőtlenül (azaz indokolatlanul,
illetve helytelenül) használjuk az
antibiotikumokat, azok átkerülhetnek a fogyasztók által elfogyasztott
élelmiszerbe is. Ezáltal az élelmiszer-
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rel ugyanazon típusú antibiotikumok kerülhetnek be az szervezetükbe, amelyeket az embereknek is felírnak az orvosok. Szélsőséges esetben
ily módon úgy alakulhat ki a fogyasztókban antibiotikum-rezisztencia,
hogy nem is tudnak róla és csak
betegség idején hatástalan kezelés
esetén derül rá fény.
Ki kell hangsúlyoznunk, hogy az
állatoknak szánt, gyógyászati célú
antimikrobás szerek az előírtaktól
eltérő alkalmazása is fokozhatja –
különösen az aluladagolás, illetve a
kezelés a javasoltnál korábbi megszakítása – az AMR kialakulását.
Ennek okán az állattenyésztés területén az antimikrobás szerek hozamfokozó célú felhasználását az Európai
Unióban már több mint tíz éve betiltották és a potenciálisan rezisztens
kórokozók (pl. szalmonella) elleni
védekezésre új jogszabályban rögzített eljárásokat dolgoztak ki.
Az állatorvos-tudomány területén
is egyre több kutatás foglalkozik a
zoonotikus (állatról emberre átterjedő) rezisztencia nyomon követésével
és az antimikrobás szerek embereknél, illetve az állatoknál történő
helyes alkalmazásával. A témára irányuló hazai tudományos figyelem
növekedését jelzi, hogy 2015-ben
egy antibiotikumrezisztencia-kutató,
Pál Csaba nyerte a Bolyai-díjat, a
hazai tudományos élet egyik legrangosabb, kétévente átadott kitüntetését.

Az alkalmazást tekintve komoly
kihívások előtt állunk: más európai
tagállamhoz hasonlóan Magyarországon is vállalnunk kell az antibiotikumok használatának meghatározott időtartamon belüli csökkentését
az állattenyésztés egyes szektoraiban. A kijelölendő cél érdekében
pedig egyszerre kell majd javítanunk
az állatok általános egészségi állapotát és állatjóléti körülményeit, az antibiotikumok kiváltása érdekében
meg kell találnunk azok alternatíváit,
de legfőképpen meg kell változtatnunk sok tekintetben az emberi hozzáállást és szokásokat.
A következő néhány évben közösen kell kidolgoznunk iránymutatásokat és jó gyakorlatokat vagy már
létezők átvételét segítenünk a hazai
viszonyok ismeretében, és támogatnunk azok valódi alkalmazását.
Tekintettel a probléma összetettségére, kezelésében kulcsfontosságú lehet a jövőben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakigazgatást,
termelőket, kereskedőket és más
döntéshozókat támogató szerepe,
hogy együtt és összehangoltan tudjanak fellépni ezen a területen.
Az első lépés azonban most nem
lehet más, mint hogy végre tudatosítsuk magunkban az antimikrobiális
rezisztencia és a kapcsolódó veszélyek súlyosságát, és vegyük sokkal
komolyabban az antibiotikumok
használatát, akár rólunk, akár állatainkról van szó!
n NAK
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Csökkenőben a gyógynövénytermesztés,
de megfordítható a tendencia
Magyarországon 20–25 ezer ember foglalkoztatását biztosítja a gyógynövényágazat, amely az idegenforgalom és a turisztika számára is kiemelkedő lehetőségeket
biztosít. Ennek ellenére a begyűjtött
vadon termő gyógynövény mennyisége
folyamatosan csökken. A tendencia megfordításához a gyűjtés, valamint a ter
mesztés területén is paradigmaváltásra
van szükség.
Magyarországon reneszánszát
éli a gyógy-, fűszer-, aroma- és
ipari növények iránti kereslet,
gyűjtésük és termelésük éves
szinten mintegy 8–10 milliárd
forintot tesz ki. A gyógynövények
elsődleges feldolgozását végző
mintegy 20–25 üzemben körülbelül kétezer ember dolgozik. A
gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például
étrend-kiegészítők vagy fitokozmetikumok összforgalma éves
szinten 40–50 milliárd forint körül
mozog. A gyógynövény-feldolgozás másodlagos élelmiszeripari és
gyógyászati célú piacán mintegy
50–100 vállalkozás működik.

Jelenleg összességében körülbelül 20–25 ezer ember foglalkoztatását biztosítja az ágazat, amely az
idegenforgalom és a turisztika számára is kiemelkedő lehetőségeket
nyújt. Ennek ellenére a begyűjtött
vadon termő gyógynövény men�nyisége folyamatosan csökken, a
tendencia pedig több okra vezethető vissza. Egyrészt a gyógynövénygyűjtők létszámában visszaesés következett be. Míg korábban
szezonálisan akár százezer ember
is részt vett a gyűjtésben, ez mára
pár tízezer főre redukálódott.
Hiába változott meg a gyűjtés
adminisztrációs és adópolitikai
helyzete a vételi jegy bevezetésével, ettől még nem lett több gyűjtő

a terepen. Természetesen az aktuális felvásárlási árak befolyásolják a
legjobban a gyűjtési kedvet, ezek
az árak azonban nem rugaszkodhatnak el a mindenkori világpiaci
áraktól, a piac érzékeny, gyakran
ciklikus és kiszámíthatatlan. Másrészt Magyarországon folyamatosan zsugorodik a gyűjtés szempontjából szabadon bejárható
területek nagysága is, valamint
demográfiai tényezők is negatívan
befolyásolják a gyűjtői létszámot.
A gyógy-, a fűszer- és az aromanövényeink termesztő területe

2017-ben nagyjából 27 ezer hektárt ért el, ami csökkenő tendenciát mutat, köszönhetően a mák és
az olajtök termőterületek visszaesésének.
A gyógynövények termesztése
és azok további feldolgozása is
jelentős kézimunkaerő-igénnyel
jár. A munkaerő hiánya a többi
ágazathoz hasonlóan mára a termesztésben is komoly gondokat
okoz. Míg korábban a gyógynövényipar az elmaradott régiók
munkanélküli lakosságának
jelenthetett kitörési pontot, mára
ez a helyzet alapvetően megváltozott. Mind a gyűjtés, mind
pedig a termesztés területén
paradigmaváltásra van szükség,
megfelelő biológiai potenciállal
rendelkező vadon termő fajták
termesztésbe vonása elengedhetetlen. A termesztésben szintén
fontos a fajtaválasztás és fajtahasználat, csak így érhető el hektáronként a megfelelő mennyiségű drog-hatóanyag produkció.
A korszerű, speciális és hatékony
technológia alkalmazása nélkül
mára a gyógynövény iparág aligha lehet versenyképes. A megfelelő technológiai hatékonyság
jelentheti a kitörési pontot a környező versenytársainkkal szemben.
n NAK
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A hazai méhészeti ágazat helyzete
Egy adott év méhészeti vonatkozású értékeléséhez elengedhetetlen górcső alá
venni a terméseredmények mellett az
egyéb körülményeket is, így például a termelési egységek (méhcsaládok) számának
alakulását és a méz nagybani értékesítési
árát is.
Kezdjük a méhcsaládonkénti terméseredménnyel. Ha röviden kell
értékelni a tavalyi esztendőt, akkor
jó-közepes évként jellemezhetjük,
de hangsúlyozva: csak a méhcsaládonkénti eredményeket figyelembe véve. Különösen kedvező a kép,
ha az elmúlt 5 évhez hasonlítjuk az
ideit, hiszen kifejezetten alacsony
méztermést adó éveket hagytunk
magunk mögött. Pedig kedvezőtlenül indult az év: repcevirágzás
idején visszatért a tél, hó és jég
borította a sárgán virágzó táblákat.
Alig volt néhány nektárhordásra
alkalmas nap, mégis lett egy gyenge-közepes repceméztermésünk.
Legjelentősebb méhlegelőnk, az
akác virágzásának rövid időszakában megkegyelmeztek az „égiek” a
méhészeknek, és végre nem esett
az eső, nem fújt a szél, nem volt
hideg – mint jellemzően az elmúlt
években. A 450 ezer hektáron
tenyésző akácunk virágzását jól ki
tudták használni a méhek. A júniust az aszály jellemezte, ennek
megfelelően nem mézeltek az ún.
nyári méhlegelőink, mint a selyemkóró (vaddohány), a hárs (ezüsthárs) vagy a tavalyihoz képest sokkal kisebb területen termesztett
mézontófű (facélia). A „nem mézelés” azt jelenti, hogy komolyabb
mennyiséget nem tudtak a méhészek a hordókba tölteni az említett
fajtamézekből. Júliusban virágzik a
második legfontosabb méhlegelőnk, a napraforgó. Két hétig
sárgállik 600 ezer hektáron a „szotyi”, s itt régen látott szép eredmények születtek, szaporán teltek az
üresen maradt hordók. De hiába
lett jó-közepes az év az egyes kaptárokban lévő méhcsaládok szem-

pontjából, ha azok száma sokkal
kevesebb volt az elmúlt esztendőkhöz viszonyítva!
Sajnos, 2016/2017 telén az
elmúlt 20 év legnagyobb méhcsaládveszteségét szenvedték el a
hazai a méhészek! Számszerűsítve: a 2016-ban betelelt közel 1,2
millió méhcsalád minimum 25%-a
elpusztult és további 25% nem
lett termelőképes akácvirágzásig.
Ez azt jelentette, hogy sokkal
kevesebb méhcsalád termelt
mézet, mint a korábbi években,
illetve a megmaradt, termelőképes méhcsaládok egy részét nem
méztermelésre, hanem szaporításra, állománypótlásra használták fel a méhészek. Ezeket a
tényeket figyelembe véve már
2017 elején tudni lehetett, hogy
egy esetleges kiváló családonkénti méztermés is maximum jó-közepes évet tud produkálni országos szinten. Az átlag feletti családonkénti termés ellenére is csak
átlagos mennyiség, körülbelül 25
ezer tonna méz termett Magyarországon 2017-ben.
Sajnos a hazai mézfelvásárlási
árak és az időjárás között nagy
hasonlóság van: szeszélyes
mindkettő és egyiket sem tudjuk
mi, magyar méhészek befolyásolni. Ez azért van így, mert nem
a magyar méhész kezében van a
25 ezer tonna magyar mézet
megvásárlók által „felrajzolt”
méztermékpálya! Ennek oka: a
megtermelt mézünk 2/3-a alapanyagként, 300 kg-os hordókban
elhagyja az országot, csak kb.
7–8 ezer tonna mézet értékesítenek itthon. A hazai mézfogyasztás alacsony szinten áll, 30 száza-

lékkal kevesebb az uniós átlagtól. Viszont 20 ezer méhész van
az országban, a fogyasztással
ellentétben a termelésben nagyhatalom vagyunk, 10 százalékát
az unió méztermelésének mi
adjuk. Az úgynevezett méhsűrűség (négyzetkilométerenkénti
méhcsaládszám) nálunk a legmagasabb, nemcsak az unióhoz
viszonyítva, hanem a világon is!
Az országos átlag 13 méhcsalád
négyzetkilométerenként, de az
ország egyes részeiben (pl. Zala,
Somogy megye) 20 feletti e
szám!
Visszatérve a hektikus, kiszámíthatatlan mézárakra: az unió a
világ legnagyobb mézfelvásárló
térsége, aminek az oka, hogy csak
félig önellátó mézből, azaz kétszer
annyit fogyasztunk, mint termelünk. Viszont, ennek ellenére, csak
a nemzetállamokban megtermelt
és ott, helyben értékesített méznek van értéke (ára). Példa kedvéért: a német méhész csak Németországon belül tudja jó áron értékesíteni a mézét, a német méz
Franciaországban azonos alacsony árszinten van a magyar
mézzel! A példa elméleti, hiszen
német méz nem hagyja el az
országhatárt, mert oly kevés
terem, amely mennyiség gond
nélkül értékesül német földön. A

magyar mézből azonban éves
szinten 15–25 ezer tonna kénytelen külföldön „értékesülni”, méghozzá egy olyan piacon, amelyben – mennyiségénél fogva – csak
árkövető a magyar méz, nem
ármeghatározó. Egy olyan piacon,
amelyen a harmadik országokból
származó importméz dominál,
amelyek minősége sokkal silányabb, eredetük – a nyomon
követhetőség hiánya miatt – sokszor tisztázatlan. De sajnos – a
címkézési anomáliák miatt – erről
a fogyasztó semmit sem tud!
Éppen ezért életbevágóan fontos
a hazai és persze az uniós méhészeti ágazat számára az Európai
Parlament Méz-jelentése. E jelentés éppen az előbb megfogalmazott problémákra hívja fel az uniós
jogalkotók (Bizottság és Tanács)
figyelmét. A Méz-jelentést Erdős
Norbert EP-képviselő készítette
többek között, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) szakmai segítségével, amit januárban fog az EP
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Szakbizottsága jóváhagyni, majd
februárban szavaz róla a plenáris
ülés – várhatóan számunkra pozitívan!
n Bross Péter
elnök OMME
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Gazdasági valóság lehet a zalai kivitermesztés
Bármennyire is hihetetlennek tűnik, jövedelmező gazdasági valóság is lehet a Zala
megyei kivitermesztés. A hatodik éve
ezzel foglalkozó Miklós Ákos Márton állítja: a környéken az éghajlat és a talaj is
alkalmas a gyümölcskultúra számára.
Némileg meglepő lehet, de ez
ma már realitás: modellértékű,
négyhektáros intenzív kiviültetvény létezik a Zala megyei
Becsehelyen, amelynek termését
egy országos áruházláncnak értékesítik. A hat éve működő ültetvény tulajdonosa és üzemeltetője,
Miklós Ákos Márton egy november végi, többek között a térség
fejlesztési koncepcióját bemutató
Mura Nemzeti Programról tartott
konferencián beszélt a kiviter
mesztésben rejlő lehetőségekről.
A szakember a térség gondjaira
– így a lakosság elöregedése,
elvándorlása, az egyre több elhagyott zártkert és mezőgazdasági
terület, az elaprózott birtokszerkezet, az alap infrastruktúra- és a
munkaerőhiányra – választ adó
program megalkotásában is részt
vett. Előadásában elmondta: az
elhagyott zártkerti, szőlőhegyi
területek rekultivációjára a térségben különösen alkalmasnak tűnik
néhány hazánkban újnak tekinthető gyümölcstermő nagyüzemi
és kisparcellás termesztésbe
vonása, hiszen a térségben nagyszerű területek találhatók meg a
célra.
„Bármennyire tűnik hihetetlennek, valós gazdasági potenciál is
lehet a kivitermesztés a térségben. Ezen a környéken az éghajlat,
a talaj alkalmas a kivi számára,
hangsúlyozottan a szőlőhegyek,
dombhátak adottak erre, mivel itt
sem ajánlható bármely fekvésbe a
telepítés. Sok tíz hektár erre alkalmas terület lehet a szűkebb régióban” – mondta Miklós Ákos Márton, aki alapos mikrometeorológiai elemzést végzett megvalósíthatóság tekintetében.

A kivitermesztés különlegessége mellett üzletileg is jövedelmező gyümölcskultúrának ígérkezik:
hat évvel ezelőtt a becsehelyi
ültetvény üzleti tervét 170 forintos kilónkénti értékesítési árral
tervezték, ezzel szemben tavaly
fajtától függően már 297 és 490
forintért értékesítették a kivit,
amely iránt az érdeklődés egyre
fokozódik.
A második üzleti évét záró referenciaültetvény terméshozama
7–8 éves ültetvény esetében már
25–30 tonna hektáronként, egy
tőke 40–50 kilogrammot terem,
viszont a térségben több kiterjesztett lugasként funkcionáló
idős szoliter példány is megtalálható 100 kilogramm feletti éves
terméshozammal. A növény hos�szú élettartamú, 50 év körüli,
25–30 évig gazdaságos is. Háztáji
méretekben néhány tő elláthatja
a családot, 15–20 tő gondozása
esetén kiegészítő jövedelmet biztosíthat, hasonló konstrukcióban
ennek a „málnázás” időszakában
komoly hagyományai voltak.
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TELJES KÖRŰ FINANSZÍROZÁS AZ AGRÁRIUM SZAKÉRTŐJÉTŐL
TAKARÉKOS MEGOLDÁSOK A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉN BELÜL
ELNYERT BERUHÁZÁSI JOGCÍMEKRE

A TAKARÉK VP KOMPLEX CSOMAG ELEMEI
A termékcsomag elemei az ügyfél igényei szerint kombinálhatóak, elemenként* is kérhetőek.

1 2 3 4
Takarék VP
támogatás
előfinanszírozó
hitel

Takarék VP
bankgarancia
Segítségével előleget hívhat le
az elnyert támogatásból, így
azonnal elkezdheti megvalósítani
a beruházást.
Maximum összeg 300 millió Ft.

Miklós Ákos Márton szerint a
beruházás már a hetedik évben
megtérül. Mai áron az ültetvény
létesítése valószínűleg többe
kerülne, de az értékesítési ár is
magasabb, a tendencia szerint
egyre nyílik az olló. A számítás
során a szakember azt feltételezte, hogy meglévő termelő akar
átállni, a szükséges géppark és
infrastruktúra tehát adott. Azonban éppen a dombhátakra jellemző klímaigény okán a legtöbbször
számolni kell a területvásárlás
költségeivel. A megvalósításnál a
támberendezés a legnagyobb
tétel, erre többféle konstrukció
létezik, a kész import támrendszer
és a helyben, akácoszlopokkal

operáló megoldás között négyszeres árkülönbség is lehet, valamint a jégháló telepítését mérlegelve a reménybeli vállalkozónak
vizsgálnia kell, hogy a jövőre
kiépülő országos jégkárelhárító
rendszer biztosan sokat számít,
valamint azt is, hogy a támogatás
nélküli jégháló költsége arányban
áll-e a várható jégkárral.
A jelenlegi kereslet messze felülmúlja a kínálatot, a számítások szerint a hazai import kivifogyasztást
200 hektár telepítésével lehetne
kiváltani, a szomszédos országok
tekintetében az export is komoly
lehetőségeket tartogat, mivel termesztés a régióban sehol nincsen,
bár kapcsolatban állnak magyar
nemzetiségű szerbiai termelővel,
aki már meglévő félhektáros telepítését tervezi bővíteni, mert ott is
irdatlan keresleti piac van.
A szakembert sokan kérdezték
arról, hogy ugyan miért osztja
meg ismereteit, tapasztalatait a
nagyközönséggel. „Célom, hogy a
kivi termesztése meghonosodjon,
felfusson, mivel üzleti érdekünk is,
hogy több ültetvény létesüljön,
mert akkor javul az ellátásbiztonság, a kereskedőnek is jó és mi is
sokkal jobb értékesítési pozícióban leszünk” – állítja Miklós Ákos
Márton.
n NAK

A hitellel az Uniós támogatásának az
előleg lehívás után fennmaradó része
már a beruházás közben felhasználható.
A futamidő igazodik a támogatás
kifizetésének idejéhez.
Maximum összeg 500 millió Ft
(beruházási hitellel együtt).

Takarék VP
beruházáshoz
kapcsolódó
forgóeszköz hitel*

Takarék VP
beruházási
hitel

Türelmi idő a beruházás üzembe
helyezésétől számított 1 év.
Maximum 10 éves futamidővel
igényelhető. Állami viszontgarantált
AVHGA kezesség esetén az első két
naptári évben a kezesség díja 0 Ft.
Maximum összeg 500 millió Ft
(támogatás előfinanszírozó hitellel együtt).

Az új beruházása működéséhez
forgóeszközök beszerzésére.
Maximum 3 éves futamidőre igényelhető.
Maximum összeg 200 millió Ft.

EGY 200 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS ESETE
Állattartó telep beruházás
Beruházási érték
200 millió Ft
Támogatás
100 millió Ft/50% intenzitás
Előlegként lehívható
50 millió Ft (50%)
Megvalósítási idő
2 év
Saját erő
5%

A támogatás 50%-a előlegként
lehívható, amelynek teljes
összegére garanciát tudunk adni.

Rugalmas, hosszú lejáratú hitel.
Részletes hitelbírálat és
adósságszolgálat-elemzés szükséges.

Eszköz összetétel
Épület, beruházás
Gép, eszköz
Egyéb
Összesen

120 millió Ft
60 millió Ft
20 millió Ft
200 millió Ft

Beruházási hitel
90 millió Ft

Önerő
Támogatás
Beruházási hitel
Összesen

10 millió Ft
100 millió Ft
90 millió Ft
200 millió Ft

5%
50%
45%
100%

A támogatásból előlegként
le nem hívott összeg
90%-a előfinanszírozható.

Támogatás
előfinanszírozás
45 millió Ft

VP Garancia
50 millió Ft

Forrás összetétel

Önerő
10 millió Ft

Önerő
kiegészítés
5 millió Ft

Minimálisan elvárt 5%,
melyet a finanszírozás előtt
fel kell használni.

A meg nem finanszírozott
támogatás 10%-át az ügyfélnek
kell biztosítania, amely a
támogatás folyósítását követően
az ügyfélnél marad.

A TAKARÉK VP KOMPLEX TERMÉKCSOMAGOT
KERESSE A TAKARÉK CSOPORT ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZATÁBAN!
Teljes körű megoldás a beruházás megvalósításának időtartamára, minimális biztosítéki háttér, kedvező kondíciók,
rugalmas törlesztés. Kezdő vállalkozás is igényelheti, amennyiben megfelel egyes feltételeknek.

* A Takarék VP Komplex forgóeszköz hitel önmagában nem igényelhető. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek.
A Hitelintézet a bírálat jogát fenntartja. A kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatóak a Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményében, az Általános
Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban, vagy érdeklődjön személyesen a fiókban!
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Tradíció és szaktudás

A kimagasló szakmai tudás elismerésére adták át a mesterleveleket
Negyvennyolc szakember vehette át mesterlevelét 2017. december 19-én a Magyar
Mezőgazdasági Könyvtár és Múzeum épületében. Pék, lovász, patkolókovács, méhész
és mezőgazdasági gépész szakembereket
köszönthettünk mesterként a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara mesterlevél-átadó
ünnepségén.
A mester cím magában foglalja a
hagyományokra épülő és modern
szaktudást integráló foglalkozás
iránti szeretetet és tiszteletet, továbbá azokat a kompetenciákat, amelyeknek birtokában a mester át
tudja adni ismeteteit a szakmát
tanuló fiatalok számára.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elkötelezett a mesterképzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos feladatai ellátásában, hiszen
azon túl, hogy a vizsgát tett szakemberek szakmájukat magas fokon
tudják végezni, a jövő nemzedékre
is hatást gyakorolnak azzal, hogy
tanulók oktatásában is részt vállalnak.
Manapság, amikor is az életen át
tartó tanulás átszövi egész társadalmunkat és életünket, a mesterképzésnek és amit a mester cím jelent,
kimagasló szerepe van. Tradíció és
szaktudás ötvöződik a mester címben, amelynek Magyarországon
évszázados hagyományai vannak.
Szakmájának mestereként a vizsgát
tett szakemberek szakmai képzettségükről, a vállalkozás működtetéséhez szükséges tudásukról és
pedagógiai ismereteikről tettek
tanúbizonyságot.
A NAK mesterlevél-átadó ünnepségén elismert szakemberek
köszöntötték a végzett mestereket.
Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvos-tudományi Egyetem rektora beszédében kiemelte, hogy a jövő szempontjából kulcsfontosságú a szakmai hozzáértés és alázat, valamint
Septe József, a Pékszövetség elnöke
hangsúlyozta a mester cím fontos-

ságát. A mesterleveleket a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke,
Győrffy Balázs adta át a szakembereknek. Az ünnepséget Szalóki
Ágnes előadóművész népdalai és a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes színvonalas műsora színesítette.
Nagy szükség van mesterekre,
hiszen munkájukkal komoly értéket
teremtenek és adnak tovább. A társadalom jövője azon is múlik, hogy
minél több jól képzett szakember
álljon rendelkezésre az agráriumban – fogalmazott a mesterlevelek
átadásakor Győrffy Balázs elnök.
Kiemelte: a NAK célja a mester végzettség presztízsének újbóli megerősítése; a mestervizsgát tettek
azon túl, hogy szakmájukat mesterfokon művelik, nagy felelősséget is
magukra vállalnak azzal, hogy a fia-

talabb generációnak átadják tudásukat.
Az agráriumban eddig huszonhárom agrár- és hat élelmiszeripari
szakterületen kerültek kidolgozásra a szakmai és vizsgakövetelmények, tanügyi dokumentumok,
valamint több szakma számára
mesterszakkönyvek, szakanyagok,
módszertani segédletek. A jelenlegi jogszabályi követelmények szerint tizennégy agráriumhoz tartozó
szakmában lehet mestervizsgát
tenni, amelyek a következők: Gyümölcspálinka-gyártó, Halász, haltenyésztő, Húsipari termékgyártó,
Dísznövénykertész, Kertépítő- és
fenntartó, Kutyakozmetikus,
Méhész, Lovász, Mezőgazdasági
gépész, Patkolókovács, Pék, Sajtkészítő, Vincellér, Virágkötő. A Nemzeti Agárgazdasági Kamara 2018.
évben is várja a mesterjelölteket
képzéseire, vizsgáira. Az átlagosan
száznyolcvan órás képzés a szakemberek számára szakmai fejlődést biztosít, továbbá karrierlépcsőfokot, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismereteket. Emellett a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz

szükséges szakmai, gazdasági,
pénzügyi, vezetési, munkaügyi és
jogi ismereteket, azok készségszintű alkalmazását.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a sokirányú mezőgazdasági
termelő tevékenység és az ahhoz
szervesen kapcsolódó szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a szorosan vett szakmai tudás
mellett szükség van az agrárvállalkozások menedzselésével, valamint
a tanulók képzésével összefüggő
pedagógiai, módszertani ismeretek
elsajátítására. A mester végzettség
presztízsének kialakítása az agráriumban hosszú távú célja a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarának, amelyhez az optimális felkészültségű és
motiváltsággal rendelkező szakembergárda elengedhetetlen alapot
biztosít.
A NAK idén – főként az agrártárca
fenntartásában lévő képzőintézmények közreműködésével, lebonyolításával – öt szakmában szervezett
gyakorlatorientált mestervizsgát,
több megyei helyszínen. Gratulálunk minden 2017-ben végzett mesternek!
n NAK
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Fontos lehetőséget kapott
a magyar juhtenyésztés
Az agrárkamara szervezésében a kamarai
résztvevők mellett a Magyar
Juhszövetség, a Magyar Állattenyésztők
Szövetsége, valamint a Juh Terméktanács
által delegált szakemberek is részt vehettek a SheepNet rendezvényén. Az esemény után a magyarokat is teljes jogú
tagnak kérték fel.
Tavaly novemberben a temesvári Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine adott otthont a SheepNet nemzetközi projekt szakmai
tanácskozásának. A 2016-tól 2019ig megvalósuló SheepNet projektben eredetileg hét különböző,
juhtenyésztésben élenjáró európai ország vesz részt; Románia,
Franciaország, Törökország,
Olaszország, Egyesült Királyság,
Írország és Spanyolország. A projekt célja egy gyakorlatias és tartós tudásközvetítő hálózat építése
a juhászatok termelékenységének
javítása érdekében. A hálózat
elsősorban a hatékony reprodukció, eredményes vemhesülés,
illetve a bárányelhullás minimalizálásának problémakörére összpontosít, mivel ez a három tényező kulcsfontosságú a nyereséges
és fenntartható juhtenyésztés
szempontjából.
A projekt kezdetén, 2016-ban a
juhtartó gazdák általános problémáit szedték össze, majd ezek
közül kiválogatták azokat, amelyek a leghangsúlyosabbak a projektben részt vevő országokban.
Az első, problémafeltáró találkozó
után a felvetett kérdésekre az
egyes országok megoldási javaslatokat kerestek, helyes szakmai
gyakorlatokat gyűjtöttek saját
országukban. A második (mostani) találkozó alkalmával ezek közül
ismertették a leghatékonyabbaknak ítélteket. A találkozó végén a

részt vevő delegációk eldönthették, hogy a hallott megoldási
javaslatok közül melyek kivitelezhetőek, illetve hasznosak.
A szakmai programnak román
juhászatok, illetve egy tejüzem
látogatása is része volt. Az első
gazdaságban 2051 juhot tartottak, ebből 1803 anya. Fő termék a
hús. Az állomány egy része, 620
állat fajtatiszta erdélyi merinó, a
másik része német feketefejű és
turcana keresztezett állomány. Az
évenkénti ellések száma 2, októberben és áprilisban, a flushing
ellés előtti 2–3 hetes ásványianyag-kiegészítésből áll. A juhok
telente kb. 90 napot töltenek
akolban, ezen időszak alatt a
takarmány lucernaszénából, szilázsból, kukoricából, árpából és
ásványi kiegészítésből áll. A bárányok kiegészítő takarmányként
15–17 százalék nyersfehérje-tartalmú pelletált takarmányt kapnak. A gazdaság vemhesülési százaléka 90–92, a bárányelhullás
pedig 5 százalék. A keresztezett
állomány rendkívül heterogén, a
növendék állatok nincsenek korcsoportonként elválasztva, így
szinte lehetetlen megfelelő minőségű, homogén állomány küldése
a vágóhídra.
A második gazdaság 2613 juhból álló turcana törzstenyészet, az
anyaállatok száma 1500. Fő termék a hús és a tej. A tejet helyben
dolgozzák fel saját kisüzemükben,
telemeiát (asztali fehér sajtot)

készítenek belőle. Fejési szezonban 7–8 fő idénymunkást foglalkoztatnak, mivel ilyenkor 700–800
anyát fejnek kézzel, naponta kétszer. A téli időszakban a juhok
60–90 napot töltenek akolban,
időjárástól függően. A téli takarmányozás az egybárányos anyák
számára búzaszalma + kukorica,
az ikerbárányos anyák számára
lucernaszéna. A bárányok 15 százalékos nyersfehérje-tartalmú
pelletált kiegészítő takarmányt
kapnak 30 napig. A telepen nem
alkalmaznak flushingot. A gazdaság vemhesülési százaléka 92–93,
a bárányelhullás pedig 7–8 százalék. A nagy állatlétszámmal rendelkező gazdaság családi vállalkozás, ahol az apa és a fiai foglalkoznak az állatokkal, az anya pedig a
saját sajtüzemet viszi, életvitel
szerűen a tanyán élnek. A családfő saját vágóhíd építését is tervezi a jövőben, további EU-s
támogatás igénybevételével. A
tejfeldolgozót 2011-ben EU-s
támogatásból hozták létre, azóta
működik magántulajdonban. A
tejfeldolgozó kapacitása napi 70

ezer liter, 80 juhászatból szállítanak be, a juhtej beszerzési ára
0,60–0,65 EUR/l. Fő termékek:
telemea (sós fehér asztali sajt),
burduf (érlelt sárga sajt). Az állandó foglalkoztatottak száma 17,
szezonálisan még plusz 8 fő. Az
üzemben juh-, kecske-, tehén- és
bivalytejet dolgoznak fel, 15
különböző tejterméket állítanak
elő és 3 áruház számára szállítanak. Termékeiket Szlovákiába,
Spanyolországba és Olaszországba is exportálják, jellemzően a
nagyobb létszámú román lakossággal rendelkező régiókba.
A kiutazás eredeti célja a Sheep
Net szakmai projektjének, illetve
résztvevőinek megismerése, kapcsolatépítés, későbbi lehetséges
együttműködési pontok keresése
volt. A kapcsolatépítés sikeresnek
mondható, mivel a magyar küldöttséget rögtön bevonták a
munkába és meginvitálták a
következő projekttalálkozóra is.
Hazaérkezésünk után pedig felkérést kaptunk, hogy teljes jogú tagként csatlakozzunk a projekthez.
n NAK
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Három tenger régió – fenntartható mezőgazdaság

Varsóban egyeztettek a V4-ek agrárkamarái
A Visegrádi négyek ülésének keretében a legfontosabb napirendi
pont a közös agrárpolitika (KAP)
reformjával kapcsolatos bizottsági
kommunikáció megvitatása volt. A
beruházásokra továbbra is szüksége
van a kelet-európai régiónak, ezért a
beruházási támogatások elosztásánál megkülönböztetett figyelemmel
kell lenni országainkra. Természetesen fontosak a jövedelemtámogatások és a környezetvédelem, de hos�szú távon a beruházás jellegű támogatásokra kell koncentrálnunk, mert
a közvetlen támogatások lehet,
hogy hosszú távon kivezetésre kerülnek a közös agrárpolitikából. Fontos,
hogy termelőink olyan támogatásokat is kapjanak, amelyek időtállóak,
és amelyekkel a szükséges technológiai innovációt eredményező beruházásokat meg tudják valósítani. Ha
újabb célokat kívánnak bevezetni a
KAP 2. pillérébe, akkor az a javaslatunk, hogy vegyük fontolóra azt,
hogy egyes célokat ne ebből a forrásból finanszírozzunk, ilyenek egyes
szociális célok, amelyek nem közvetlenül mezőgazdasági, agrárpolitikai
célok, arra vannak más uniós alapok.
A termelők egyre kevésbé akarnak vidéken maradni. Ha nem változik meg a helyzet a mezőgazdasági
politikában, akkor nem lesz ember,
aki a földeket megműveli. Az állattenyésztéssel így is egyre többen
hagynak fel uniós szinten is, mert
nincs ember, az uniós szintű jövede-

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

lemkiegyenlítés ezért elengedhetetlen a mezőgazdaságban is.
A V4 ülésen részt vett a lengyel
agrárminiszter is, aki elmondta,
mindig is nagy hangsúlyt fektetett
az érdekszervezetekkel való
együttműködésre. A legközelebb a
vidékfejlesztés szakterülete áll
hozzá. Március 1. óta egy ún. „Felelősségteljes dokumentum” című
stratégia szerint működik a lengyel
kormány agrárpolitikája, ezen végrehajtási dokumentum alapján
látja el a vidékfejlesztési célokat;
ami 4 pillérre épül, az egyik a kifizetődő termelés, a 2. a vidék életképességének javítása (szociális, társadalmi, infrastrukturális javítások),
3. vidéki lakosság diverzifikációja,
4. intervenciók és támogatási eszközök. Fő követelésük a KAP

reform kapcsán, hogy egyenlő feltételekkel működjenek a tagállamok.
Kis Miklós elmondta, hogy
Magyarországon is jó együttműködés van a kamara és a kormány
között. Ezért sok feladatot át tud
vállalni a kormányszervektől, többek között a kérelembeadásokat is
mi végezzük. A KAP jövőjével kapcsolatban a tárgyalások során fontos lesz azokat a minisztereket is
meggyőznünk, akik a pénzügyminisztériumokat vezetik, mert a legfontosabb feladatunk a közös költségvetés megőrzése lesz. Csak
akkor tudunk hatékony álláspontot
kialakítani, ha már látjuk az összeget
az MFF-ből. De fontos, hogy csakúgy, mint a magyar tanácsi elnökség idején 2011-ben elnökségi

következtetést sikerült elérnünk a
KAP reformjáról, úgy a következő
elnökség idején is legyen ilyen
tanácsi következtetés, mert azt
figyelembe veszik a jogalkotás
során.
Magyar részről kiemeltük, hogy a
beruházásokra továbbra is szüksége van a kelet-európai régiónak,
ezért a beruházási támogatások
elosztásánál megkülönböztetett
figyelemmel kell rájuk tekinteni. A
migráció kezelését vidékfejlesztési
forrásból elutasítjuk. Célunk a költségvetés megőrzése, és a tanácsi
következtetések megalkotása a KAP
reformja témakörében.
A V4 ülésen részt vett Palakovics
Szilvia szakértő, Szedlák Attila kabinetfőnök és Kocsy Béla külkapcsolati Igazgató.
n NAK

Karancson ülésezett a KEF
A Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF)
mintegy húsz tagszervezetének
vezetői a horvátországi Karancs
községben tartottak egyeztetést
2017. november 9-én. A KEF hatékonyan segíti a térség magyar
gazdálkodóinak munkáját és
együttműködését. A Kárpát-me-

Csarnokot
reális
áron
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dencén belüli magyar gazdák
összefogásának egyik kiváló példája a Magyarok Kenyere program: az egész Kárpát-medencét
átfogó kezdeményezés minden
rekordot megdöntött 2017-ben.
Idén 3900 áldozatkész magyarországi és határon túli magyar gazdálkodó mintegy 600 tonna

búzát gyűjtött össze, így – az
őrlés után – 360 tonna lisztet juttattak karitatív célokra. A határon
túli területek az elmúlt években is
aktívak voltak a programban,
azonban idén még több, 150
tonna gabonával járultak hozzá a
program sikeréhez. Összesen
1600 határon túli gazda állt a kez-

deményezés mellé, és adományozott búzát, amely rászoruló
határon inneni és túli gyermekekhez jut el kenyér, péksütemény
formájában. A KEF karancsi rendezvényén a tagszervezetek
beszámoltak a 2017. évi és a 2018.
évre tervezett programjaikról is.
nNAK

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

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

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

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

… netán fedett tárolóról…

… vagy akár zöldség-gyümölcs tárolóról, hűtőcsarnokról.

Cellspan Épületelem Gyártó és Forgalmazó Kft. • 4233 Balkány, Kállói u. 95. • Telefon/fax: 36-42/400-509 • E-mail: level@cellspan.hu

32

2017. DECEMBER–2018. JANUÁR | NAKlap

�
EGY PIROS PONT A MINOSE´GNEK,
EGY AZ A´RNAK!

Plantal

®

szuszpenziós és oldat levéltrágya család
– magas tápelem tartalom, magas térfogattömeg
– a célnövényekre adaptált tápanyag összetétel és arány
– hatékonyság javító adalékok:
o
nedvesítő szer – javítja a permetcsepp terülését, csökkenti a lecsorgást
o
párolgás csökkentő – megakadályozza az apró cseppek beszáradását,
mielőtt elérnék a levél felszínt, növelik a felvett tápanyag arányát
o
visszanedvesítő – reaktiválja a beszáradt cseppet a levél felszínén
o
tapadás fokozó – esőben csökkenti a permetlé lemosódását, a veszteséget
o
keverhetőség javító – pufferol, pH-t szabályoz
o
EDTA kelátképző – javítja a tápelemek felvehetőségét, csökkenti a kicsapódás veszélyét
– kiváló ár-érték arány
– széles választék
Beszerezhetők a műtrágya forgalmazó nagy- és kiskereskedésekben

Plantal Amical
®

Kálcium műtrágya oldat mikroelemekkel dúsítva

Plantal Boron
®

®

Cink

Cink-szulfát műtrágya szuszpenzió

Plantal Kalcium
®

Magas kalcium tartalmú összetett szuszpenziós
levéltrágya mikroelemekkel

Plantal Ke´n
®

Magas kén és nitrogén tartalmú összetett
levéltrágya oldat mikroelemekkel kiegészítve

Plantal Macro
®

®

Magas magnézium tartalmú, mikroelemekkel
dúsított szuszpenziós levéltrágya

Plantal MicroMax
®

Magas bórtartalmú NP műtrágya szuszpenzió
mikroelemekkel dúsítva

Plantal Extra

Plantal Magne´zium

K

NPK műtrágya szuszpenzió kiemelt kálium
tartalommal, mikroelemekkel dúsítva

Kiemelkedően magas mikroelem tartalmú
összetett szuszpenziós NK levéltrágya

Plantal QualiBÓR
®

Bór-etanolamin tartalmú oldat levéltrágya
magas bórtartalommal

Plantal Re´zClassic
®

Réz mikroelem tartalmú oldat levéltrágya

Plantal Re´zGTI
®

Magas réz és nitrogén tartalmú össszetett
szuszpenziós levéltrágya

Plantal Szója FF
®

Magas makro- és mikroelem tartalmú összetett
szuszpenziós levéltrágya a szója táplálására

Plantal TopN
®

Nitrogén műtrágya oldat mikroelemekkel dúsítva
AGRONAUTA Kft.
e-mail: laszlo.vecsei@agronauta.hu
Telefon: (+36) 30 9703 705

