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Indítsa jól a repcéjét az új FIELDER mikrobiológiai készítménnyel!
A FIELDER a jól ismert és bevált Trichoderma asperellum
hiperparazita gomba élő spóráit tartalmazza magas számban.
A FIELDER alkalmazásával:

✦ az Indukált Szisztémikus Rezisztencia
elérésével és a gyökérzóna elfoglalásával
eredményesen küzd a repce a talajból támadó
gombabetegségek (pl. Sclerotinia, Alternaria,
Fusarium stb.) ellen
✦ fokozódik a szármaradványok bomlása
✦ nő a nitrogén felvétel
✦ több lekötött foszfor szabadul fel
✦ kivédhetők a nem tökéletes vetésváltás
káros következményei
✦ azaz erőteljesebb és egészségesebb
repcét kapunk

Kijuttatása rugalmas:

✦ bármilyen gyomirtó szerrel
✦ rovarölő szerekkel
✦ nitrosol folyékony műtrágyával és
levéltrágyákkal
✦ bedolgozása lehetséges, de nem követelmény
✦ NE juttassuk ki gombaölő hatású szerekkel,
vagy a regulátorok permetezése előtt és
után 10 nappal

Javasolt dózisa:

1 kg/ha, 200-300 l/ha vízben

Beszerezhetőségről, a költségekről érdeklődjön a növényvédő szer kereskedő
partnerénél – garantáljuk, hogy KELLEMESEN fog csalódni!
Eredményes repcetermesztést kívánunk!
Vecsei László
AKCIÓ: Küldje el a FIELDER számláját október 15-ig
az Agronauta Kft. címére, és az első 100 beküldőnek
egy-egy profi esőmérőt küldünk ajándékba.
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Szolgáltatásainkkal
tagjaink eredményesebb
gazdálkodását segítjük
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tagjaink versenyképességét gyakorlatorientált
szolgáltatásokkal támogassuk, számos ilyent
vezettünk be az elmúlt időszakban. Többek
között kibővítettük netes piackeresőnket,
több tízezer hektárra készítettünk
tápanyag-gazdálkodási tervet, újraindítottuk
területmérési szolgáltatásunkat, gazdálkodási napló kitöltését segítő programmal támogatjuk tagjainkat. Újszerű szolgáltatásként
2016 decemberében Hajdúböszörményben
nyitottuk meg az első NAK Szolgáltató Központot, majd Sárváron a másodikat, hamarosan más megyékben is nyílnak
hasonló központok. Idén indítottuk el telekommunikációs szolgáltatásunkat, a
BirtOKOS-t, ami kedvezményes csomagokat kínál. Biztosításközvetítési szolgáltatásunkkal előnyös növény-, géptörés- és mezőgazdasági vagyonbiztosítás érhető
el. Jelenleg villamosenergia-beszerzési tendert készítünk elő, amelynek eredményeként tagjaink olcsóbban és kedvezőbb feltételekkel juthatnak majd energiához. Különféle hírlevelekkel, piaci és árinformációkkal is segítjük tagjainkat.
Folyamatosan dolgozzuk ki új szolgáltatásainkat, továbbá megkezdtük egy
megújult tagdíjfizetési konstrukció bevezetését, amely lehetővé teszi majd a
tagok számára, hogy a szolgáltatások igénybevételekor azok díjának egy része a
tagdíjba beszámításra kerüljön. Dolgozunk piaci információs szolgáltatásunk
kialakításán, amit sokan igényeltek legutóbbi felmérésünkkor: keretében naprakész piaci információkat és árszinteket osztunk meg tagjainkkal a termeléshez
szükséges inputanyagok és a terménypiac kapcsán. A jövőben szeretnénk tagjaink adminisztrációhoz kötődő problémáit megoldani, biztosítani, hogy a gazdálkodóknak csak a termeléssel, értékesítéssel kelljen foglalkozniuk – a papírmunkát
elvégezzük mi. Segítjük továbbá tagjainkat abban, hogy a támogatásokat a
lehető legjobban hívják le és használják fel, ahogy például az elmúlt három
évben mintegy 1000 milliárd forint közvetlen támogatás igénylésében is aktívan
közreműködtünk.
Büszke vagyok arra, hogy tagjaink nagy többsége egy nemrég készült reprezentatív felmérésen kedvezően nyilatkozott a kamara legtöbb tevékenységéről. A
megkérdezettek közel háromnegyede szakmailag felkészültnek tartja a NAK-ot,
és úgy véli, naprakész információkat nyújt, segítőkész, törődik a tagokkal, hasznos tanácsokat ad.
Fontosak számunkra ezek a jelzések, mert mutatják, hogy jó irányba haladunk. Ugyanakkor – és ezt nagyon fontosnak tartom – arra ösztönöznek bennünket, hogy még több energiát fektessünk a munkánkba, fejlődésünkbe!
Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

NAklap, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja – V. évfolyam, 9. szám
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Kijelölte a kamara az őszi
választás szavazási körzeteit
A 2017. november 3-ai agrárgazdasági kamarai választásokon országosan mintegy 250 szavazási körzetközpontban adhatják le voksukat a kamarai tagok a 17 szakmai, érdekképviseleti szervezettel közös listát állító
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségére (MAGOSZ) vagy
a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségére
(MOSZ).
Az Országos Kamarai Választási
Bizottság 2017. augusztus 9-én tartott
ülésén az agrárgazdasági kamarai
választásokra nyilvántartásba vette
jelölő szervezetként a Mezőgazdasági
Szövetkezők és Termelők Országos
Szövetségét (MOSZ) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét (MAGOSZ), illetve támogató

szervezetként a MAGOSZ-t támogató
17 szakmai, érdekképviseleti szervezetet.
A kamarai törvény és az alapszabály
értelmében – a pártoló és tiszteletbeli
tagok, valamint a hatályos, de nem
érvényesített őstermelői igazolván�nyal rendelkezők kivételével – valamennyi kamarai tag jogosult a küldöttválasztásban részt venni. A
választás szervezésekor tehát mintegy 350 ezer szavazó részére szükséges megteremteni a voksoláshoz
szükséges feltételeket.
A választások mindenhol ugyan
azon a napon, 2017. november 3-án
zajlanak, ennek megfelelően a szavazási körzetközpontok kijelölése az
országos lefedettség biztosítását
szem előtt tartva történt meg. Orszá-

gosan 248 szavazókörzet kijelölésére
került sor, majd – a megközelíthetőséget és a településeken élő, szavazásra
jogosultak számát figyelembe véve –
a kamara ezekhez a körzetekhez rendelte hozzá az egyes településeket.
A Választási Szabályzat értelmében
a gazdákat és gazdának nem minősülő természetes személyeket a tagnyilvántartásban szereplő lakóhely, székhely, míg a gazdálkodó szervezeteket
és a gazdálkodó szervezetnek nem
minősülő nem természetes személyeket a székhely alapján sorolja be a
kamara a megfelelő szavazási körzetbe. A szavazás helyéről a tagok a
kamarai portálon és saját e-irodájukban tájékozódhatnak, illetve a későbbiekben postai úton választási értesítőt kapnak.

A kamarai választásokkal
kapcsolatos további részletes
tájékoztatók a NAK portálján
(www.nak.hu), a „Kamarai
választás 2017” menüpont
alatt elérhetők. A NAKlap
2017. október 9-ével kezdődő
héten megjelenő különszámában valamennyi jelölő és
támogató szervezetet bemutatunk majd a kamarai tagok
számára, és közzétesszük
benne a megyei küldöttjelöltek listáját is.

A választásra jogosult kamarai
tagok legkésőbb a megyei küldöttekről szóló szavazást megelőző ötödik
napig írásban a portálon közzétett
formanyomtatvány alkalmazásával,
elektronikus úton kérhetik, hogy
ugyanazon megyén belül, de más
körzetközpontban adhassák le szavazatukat.

Elégedettek a tagok a falugazdászokkal
és a szolgáltató központokkal
Nagy többségében elégedett a
tagság az agrárgazdasági kamara
eddigi tevékenységével – derül ki
a Századvég Gazdaságkutató felméréséből. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
elnökének tájékoztatása szerint a
reprezentatív kutatásban részt
vevő gazdálkodók többsége kedvezően nyilatkozott a testület
tevékenységével kapcsolatban:
témától függően 52,4–76,5 százalékuk jellemzőnek tartotta a
kamarára vonatkoztatott felsorolt
pozitív jellemzőket. A megkérdezettek közel háromnegyede szakmailag felkészültnek tartja a NAKot, s úgy véli, naprakész információkat nyújt, segítőkész, törődik a
tagokkal, hasznos tanácsokat ad.
Közel kétharmaduk szerint jó szervező, rugalmas, hatékonyan
működik.
Annak ellenére, hogy a spontán
asszociációk során sokan gondol-

tak a tagdíjfizetésre, a magas tagdíjra, a relatív többség mégsem
tartja drágának a szervezetet –
hívta fel a figyelmet a kamara
elnöke. Győrffy Balázs szerint a
felmérésből az is kiderült, hogy a
kamara tagságának többsége elégedett a köztestület szolgáltatásaival. Amikor a felmérésben részt

vevőknek felsorolták a NAK működésének főbb területeit, az derült
ki, hogy a kamara legtöbb területen végzett munkáját hatékonynak tartja a tagság nagy része. A
falugazdász-hálózat és a szolgáltató központok kiépítését és
működtetését tartja a tagság a
leghatékonyabbnak (83,2 száza-

Támogatná-e, hogy egyes fizetős kamarai szolgáltatások díja
részben levonható legyen az éves tagdíjból?
Inkább nem; 8,3%

Inkább igen; 27,1%

Forrás: Századvég Gazdaságkutató

Nem; 8,3%
Nem tudja; 9,5%

Igen; 46,8%

lék adott pozitív választ). A felmérés további eredményeit ismertetve kitért arra, hogy a NAK információnyújtásával és tanácsadásával a megkérdezettek közel
háromnegyede, a képzésekkel,
agrármarketinggel, a források
lehívásában való segítségnyújtással, a kormányon belüli érdekérvényesítéssel és az ágazaton belüli együttműködés elősegítésével
közel 60 százalékuk elégedett.
A szabályok egyszerűsítése és a
biztosításközvetítés során nyújtott tevékenységet értékelték a
legkevésbé hatékonynak, azonban ezeknél is pozitív választ
adott a megkérdezettek több
mint 40 százaléka. Győrffy Balázs
kitért még arra is, hogy a NAK
által létrehozni tervezett jégkármérséklő rendszert a tagság közel
háromnegyede, pontosan 71,7
százaléka tartaná hasznosnak.
n K. Cs.
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Megsemmisítik az át nem vett
őstermelői igazolványokat
Az egy esztendőn túl át nem
vett igazolványokat a jogszabály
értelmében megsemmisíti a Nemzet Agrárgazdasági Kamara. Ezzel
pedig az őstermelői jogviszonyuk
is megszakad.
A NAK felhívja azoknak az őstermelőknek a figyelmét, akik mezőgazdasági őstermelői igazolványt
váltottak ki, de azt még nem vették át, hogy az át nem vett igazolványt a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015.
(XII.28.) kormányrendelet 6. § (4)
bekezdése értelmében – az átvételre való felhívást követően – a
kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti.
Az egy éven túl át nem vett igazolvány megsemmisítése tehát
jogszabályban előírt kötelezettség a NAK számára, és ennek
tényére az őstermelői tevékenység bejelentése alkalmával kiállított ideiglenes mezőgazdasági

Folytatja
a kamara
a képzéseket
Még az idei ősz folyamán
újabb tejipari gyakorlati
továbbképzést szervez az
agrárkamara Magyarországon, emellett külföldi gyakorlati képzést is tartanak
még az idén Spanyolországban, ahol, folytatva a tavalyi
szalámikészítési kurzust, a
sonka-előállítás fortélyaival
ismerkedhetnek a magyar
résztvevők. 
n MTI

Autótöltő
a birtok szélén
őstermelői igazolványon is felhívjuk az őstermelő figyelmét.
A személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §
18. pontja alapján az őstermelőt,
illetve őstermelői tevékenységét
az őstermelői igazolvány igazolja,
ezért különösen fontos az igazolvány átvétele annak az őstermelőnek, aki őstermelői tevékenysége

alapján például támogatásban is
érintett vagy biztosítási jogviszonyban áll, mivel a megsemmisítés ténye az őstermelői nyilvántartási rendszerben rögzítésre
kerül és ezzel az őstermelői jogviszony is megszakad. Az át nem
vett igazolvánnyal kapcsolatosan,
szükség esetén, kérjük, keresse
falugazdászát. 
n NAK

Az MVM Partner Zrt. újabb
elektromos töltőállomást
helyezett üzembe, így az
általa létesített töltőpontok
száma már több mint félszáz. A Tornai Pincészet
Somló-hegyi birtokán telepített gyorstöltő tovább
növeli Nyugat-Magyarország átjárhatóságát.

Lejár a beadási határidő
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara tájékoztatja Önöket,
hogy a helyi adókról szóló törvényben meghatározott 1 hektár alatti belterületi ingatlanok
igazolása iránti kérelmek beadásának határideje (a jogszabályban megállapított időpontban)
szeptember 30-án lejár.

Ajánljuk tehát az igazolás iránti kérelmek beadását továbbra is
azok figyelmébe, akiknek területe az ingatlan-nyilvántartásban
1 hektárt meg nem haladó
nagyságú, valamint művelés
alól kivett megjelölésű és annak
a teljes területét – a naptári év
egészében – szántó, szőlő, kert

vagy gyümölcsös művelési
ágnak megfelelően művelik.
A kérelmek beadásának menetéről, valamint a fentiekkel kapcsolatos eljárásról kollégáink állnak rendelkezésre a tájékoztatást
illetően, és az eljárás lebonyolításában is segítik a szervezetünkhöz forduló ügyfeleket.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
szeptember 30-ai időpont után
beadott kérelmek formai és
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A legközelebbi
beadási időszak, amelyben a
NAK tárgyi ügyeket érintően
eljárhat – a jogszabályban meghatározottakat alapul véve –
2018. június 9-től 2018. szeptember 30-ig terjed! 
n NAK

Beizzították
a kemencét
Elkezdődött szeptember
elsején az idei cukorrépa-feldolgozási kampány a
Magyar Cukor Zrt. kaposvári
gyárában. A társaság az
előző évhez képest 10 százalékkal nagyobb területre
szerződött cukorrépa-ter
mesztésre a gazdákkal, akik
idén 930 ezer tonna cukorrépát takarítanak be.  n NAK
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A vártnál több és jobb búza termett

A kenyérünnep idején is adakoztak a gazdák

A vártnál kedvezőbb eredményekkel
zárult az őszi vetésű növények betakarítása. Az ötmillió tonnányi búza meghaladja
az előzetes becslést, ráadásul a termény
minősége is kedvezőbben alakult. A kukorica esetében azonban nincs ok az optimizmusra, az augusztusi hőség megtizedelte a termést.

Megáldották és megszegték az
összmagyar lisztből sütött nagykenyeret augusztus 20-án, a
Magyarok Kenyere program keretében.
Ahogy az utóbbi években
hagyománnyá vált, a Magyarok
Kenyere program csúcseseményeit, az összeöntést és a kenyér
ünnepet augusztus közepén rendezik meg, és ez idén sem volt
másként. Előbbit augusztus 13-án
Nemeshanyban tartották. Az eseményen Kis Miklós Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
úgy fogalmazott, hogy a program
a nemzetben élő lelki erőt és
összetartozást szimbolizálja. Korinek László, a program elindítója az
idei eredményekről azt mondta, az
összeöntésig több mint 500 tonna
búza gyűlt össze, ebből a kárpátaljai gazdák 83 tonna búzát ajánlot-

Az időjárási viszontagságok ellenére kedvező eredménnyel zárult a
nyári aratás. Bár a termésátlagok
jelentős eltérést mutatnak egyes
vidékeken, a minőség szinte mindenhol javult az elmúlt évhez
viszonyítva. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára közölte: a várakozásokhoz képest több étkezési őszi
búza termett az idén. Az étkezési
és a takarmánybúza aránya általában harminc-hetven százalékos az
országban, az idén viszont fele-fele
arányban került kenyér- és takarmánygabona a magtárakba. Az
államtitkár szerint a nagyobb
mennyiségű étkezési búza javíthatja az ágazat exportlehetőségeit is.
Az országban összességében
ötmillió tonna őszi búza termett,

a termésátlag 5,2 tonna volt hektáronként. Korábban a tavalyinál
10–15 százalékkal kevesebb búzát
vártak a szakemberek, végül az
idei termés mintegy 4 százalékkal
marad el az előző évitől. Az őszi
árpát átlagban hektáronkénti öt
tonnás hozammal takarították be
a gazdálkodók, így összesen 1,18
millió tonna kerülhetett a magtárakba. Az őszi káposztarepce
minősége is megfelelő, az olajtartalom 50 százalék körüli, az átlaghozamok pedig 2,9 tonna körül
alakultak hektáronként.
Vancsura József, a Gabonater
mesztők Országos Szövetségének
elnöke szerint bár az eredmények
nem érik el a tavalyi rekordszintet,
az idén jó-közepes termés került
le a szántóföldekről. A termelők

betegségektől mentes, egészséges gabonát arattak az ország
nagy részén. Az árakkal kapcsolatban elmondta: a betakarítást
követően a piac is megmozdult,
az árak még így is jóval az elfogadható szint alatt vannak. Átlagos termésnél a mai 42 ezer forintos tonnánkénti ár az önköltséget
sem fedezi. Bár az elmúlt napokban egy-kétezer forintot már
emelkedtek az árak, ez még mindig messze van a gabonatermesztők által elfogadhatónak tartott
ötvenezer forintos ártól. Ez lenne
ugyanis az a szint, amikor már
nemcsak a költségeket fedezi a
gabonáért kapott összeg, hanem
a gazdálkodók megélhetését is
biztosítja és fejlesztésekre ad
lehetőséget.
Hasonló véleményen van
Szabó Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar
megyei elnöke is. A szakember
lapunknak elmondta: a takarmánybúzát tonnánként 42 ezer
forintért adták el a termelők a
betakarítást követően, az étkezési minőséggel azonban még
kivárnak. A gazdák ugyanis jobb

árat szeretnének kapni a jelenleg
kínált 45–46 ezer forintnál. A jó
minőségű kenyérgabonáért tonnánként 50 ezer forintos árat tartanak elfogadhatónak. Az aratási
eredményekről elmondta:
megyei szinten 5,2 tonnás átlagbúzatermést sikerült elérni. A
betakarított mennyiség 37 százaléka étkezési minőségű, megyén
belül azonban jelentős eltérések
voltak. Ennek oka lehet az is,
hogy egyes gazdálkodók bőtermő fajtákat vetettek, ezek azonban az időjárási körülmények
miatt csak takarmány minőséget
értek el. A repcénél 3,2 tonna lett
az átlagos termés, ami jónak
mondható, a szemek olajtartalma
is kedvezően alakult.
Bár a kukorica betakarítása még
várat magára, már most látni
lehet, hogy a termés elmaradhat a
tavalyi szinttől. Szabó Sándor szerint a kukoricában nagy veszteség
keletkezett az elmúlt hetekben. A
kár mértéke azonban térségenként eltérő: a mélyebben fekvő, jó
vízgazdálkodású területeken jobb
termésben bízhatnak a gazdák. A
megyei átlagtermés azonban
messze elmaradhat a tavalyi szinttől. – Az augusztusi hőség szinte
megfelezte a termést – emelte ki
a megyei elnök. Országos szinten
sem sokkal jobb a helyzet. Az
agrárkamara becslése szerint az
idén 7 millió tonna kukorica kerülhet a magtárakba, ami mintegy 2
millió tonnával marad el az előző
évi terméstől.
A napraforgó aratása is hamarosan megkezdődik. A várakozások
szerint összességében nem lesz
rossz az idei termés. – A napraforgóval nincsenek nagyobb problémák, a megyében 3 tonnás átlagtermést várunk. Vannak azonban
olyan táblák is, ahol foltokban
elszáradtak a növények. Itt nagy a
veszélye annak, hogy az olajtartalom is alacsonyabb lesz – jegyezte
meg a megyei elnök.
n Köpöncei Csilla

tak fel. Hozzátette, a liszt- és
kenyéradomány mintegy 80
ezer nehéz sorsú gyermekhez jut majd el, több mint
130 szervezet segítségével.
Az egy héttel később,
augusztus 20-án Pécsett
megrendezett kenyérünnepen Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arra hívta fel a
figyelmet, hogy addig
„négyszer annyi búza gyűlt össze,
mint öt éve”, az idei eredmények
pedig várhatóan elérik vagy talán
meg is haladják a tavalyit. Csak
viszonyításul: 2016-ban a 3001
adományozó 513 727 kilogramm
búzát adott, amiből 308 236 kg
lisztet őröltek.
Idén a Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes által vezetett, a
szegény sorsú gyermekek meg-

mentéséért küzdő erdélyi Dévai
Szent Ferenc Alapítvány volt a
program egyik kedvezményezettje. Az összegyűjtés megszervezése (is) – főszervezőként – a NAK
feladata volt, a háttér biztosítását
Páva Zsolt, a házigazda Pécs polgármestere külön is megköszönte
beszédében, hozzátéve, hogy a
kamara nélkül a program nem
lenne ilyen sikeres. Böjte Csaba

Lombvédelem csávázással
Próbálja ki Ön is a BASF új árpavédelmi technológiáját!

A Systiva® hatóanyaga, a Xemium® (fluxapiroxad) csírázástól kezdve védi az árpát a levélbetegségek – elsősorban
a hálózatos levélfoltosság – ellen. Hosszú hatástartamának köszönhetően lehetővé teszi az első lombvédelmi
permetezés elhagyását.
A Systiva®-val csávázott árpa vetőmagok beszerzésével kapcsolatban, kérjük, keresse területileg illetékes
szaktanácsadó kollégáinkat!
www.agro.basf.hu/go/systiva
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét
és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

elmondta, hogy az adományoknak köszönhetően alapítványuknál 2500 gyermek ellátása biztosított.
Kijelentette: a világot az
igenek, a bizalom és a hit
viszi előre.
A központi ünnepség házigazdája Sebestyén Márta
Kossuth-díjas és Liszt
Ferenc-díjas magyar népdal
énekes, előadóművész volt,
mellette pedig méltatta a kezdeményezést a külhoni gazdák képviseletében Pikali Róbert, a felvidéki
Gazda Polgári Társulás alapítója is.
Az összmagyar lisztből sütött nagykenyeret végül Kajtár Edvárd, a
pécsi székesegyház plébánosa
áldotta meg, amit aztán Páva Zsolt
és Böjte Csaba közösen szegett
meg.
n Raffai Ferenc
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Több mint háromezer elégedett gazda
Augusztus végére a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara falugazdászai az
50 ezredik hektár termőföldre is elkészítették a tápanyag-gazdálkodási tervet.
Már két éve érhető el a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
tápanyag-gazdálkodási tervkészítés
szolgáltatása, s eddig több mint
3100 gazda igényelte. Az arra kötelezett gazdálkodók e terv hiányában
szankciókra számíthatnak. A következő tápanyagtervet ez év szeptember 30-ig vagy az idei főnövény lekerülését követő egy
hónapon belül kell elkészíteni. Ellenkező esetben az erre
kötelezett gazdálkodók
szankciókra számíthatnak.
A szolgáltatást a NAK
azért vezette be, mert a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak és az VP-AKG
és VP-ÖKO támogatást
igénybe vevő termelőknek
kötelező az általuk művelt
területen ötévente talajvizsgálatot végeztetni, illetve az
eredményekre alapozva
évente tápanyag-gazdálkodási tervet is készíttetni. A
kamara tapasztalatai szerint

egyre nő azon gazdálkodók száma,
akik az okszerű tápanyag-gazdálkodást választják, és kötelezettség
nélkül, csupán szakmai alapon kérik
a tervek elkészítését. Ez egyrészt
segíti a helyes mezőgazdasági gyakorlat (HMGY) előírásainak betartását, másrészt a környezet- és költ-

ségkímélő módon történő gazdálkodást.
A jogszabályi követelményeknek
megfelelően a szolgáltatás keretében a szakemberek a talajvizsgálati
eredmények figyelembevételével
besorolják a termőföldet a megfelelő termőhelyi kategóriába, majd a
kategóriában előírt hatóanyag-mennyiségek, növények fajlagos tápanyagigényének és esetleges
más módosító tényezők (zöldtrágyázás, szerves trágyázás stb.) figyelembevételével elkészítik a

tápanyag-gazdálkodási tervet. A
köztestület tápanyag-gazdálkodási
terv készítési szolgáltatása az ország
teljes területén azonos minőségben
és áron vehető igénybe. Az eddigi
tapasztalatok szerint sok, kisebb
területtel rendelkező tag is használta
már szántóföldi növénytermesztés,
szántóföldi zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés vagy éppen szőlőtermesztés tevékenységéhez. A
következő tápanyagtervet ez év
szeptember 30-ig vagy az idei főnövény lekerülését követő egy hónapon belül kell elkészíteni.
A NAK által készített
tápanyagtervek teljes mértékben megfelelnek az aktuális jogszabályokban előírt
követelményeknek, valamint
a VP-AKG és VP-ÖKO
tápanyag-gazdálkodási tervre vonatkozó előírásoknak is.
A tápanyag-gazdálkodási
terv készítése a hazánkban
elérhető legszélesebb talajvizsgálati és tápanyag-ellátottsági besorolásokat alkalmazó, az MTA TAKI és az MTA
MgKI által fejlesztett Pro
Planta szoftver adatbázisára
támaszkodva működik.
n NAK

Növekvő szerepvállalás a duális szakképzésben
A technológiai változásoknak, a
precíziós mezőgazdaság előtérbe
kerülésének, valamint a csúcstechnológiai transzfereknek
köszönhetően az agrárgazdaság
hihetetlen gyors és dinamikus változáson ment keresztül az elmúlt
közel egy évtizedben. A magyar
agrárszakképzésnek is gyorsan
kell alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz. A következő években a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
szakképzési tevékenységének
egyik kiemelt stratégiai céljának
tekinti, hogy az agrárgazdaság
területén jelentkező, krónikussá

váló fiatal szakképzett munkaerőhiány megoldását hatékonyabb
módon segíthesse. A tervek szerint megerősítjük a duális szakképzés rendszerét, amelynek keretében 2018 végére 15 százalékkal
kívánjuk növelni a tanulószerződések számát. Ennek megvalósítása érdekében kidolgoztunk egy
kétéves fejlesztési programot,
amelynek célja a kamarai szakképzési feladatellátás megújítása, s a
megvalósításhoz szükséges erőforrások biztosítása. Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a megyei
igazgatóságokon növeljük a szak-

képzési terület humánkapacitását,
hiszen az elmúlt 4 évben a tanulószerződések száma 3,7-szeresére,
a képzőhelyek száma pedig másfélszeresére növekedett.
A szakma iránti figyelmet nem
szokványos akciókkal is igyekszünk felkelteni. Többek között
ezért rendezzük meg 2018. március végén, a Hungexpo területén
az AGROFESZT-et, az Agrárszakmák Bajnokságát, hogy 20 szakmában odavarázsoljuk a 4 ezer
fős, zömében vidéki, pályaválasztás előtt álló gyereksereg elé azt a
csúcstechnológiai váltást, amely

új megvilágításba helyezi az agrár
szakmákra rárakódott avítt előítéleteket és a vidéki életformát.
Szakmai meggyőződésem,
hogy az agrárgazdasági kamara
szakképzési tevékenysége tar
talmát tekintve óriási fejlődési
perspektíva előtt áll. Ehhez formálódik egy olyan professzionálisan
felkészült szakembergárda, amely
képes lesz a fejlesztési programban foglalt feladatok tartalmas,
szolgáltatáscentrikus megvalósítására.
n dr. Szilágyi János
képzési Igazgató

BIRTOKOS

MOBIL
AZ AGRÁRKAPCSOLAT
www.birtokosmobil.hu

CÉGES CSOMAGAJÁNLAT

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

Augusztustól a honlapon bankkártyával is fizethet!

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

www.facebook.com/birtokosmobil
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Végül nem úsztuk meg a tojásbotrányt

szerint ugyanis a Fipronilt Hollandiában illegálisan keverhették
bele a baromfi-élősködők elleni
szerekbe, hiszen a hatóanyag
ilyen jellegű felhasználása Európában tilos. A hatóság szakemberei a
teljes lánc minden elemét ellenőrzik, amelybe a termék vizsgálatán
túl többek között a telepek szerfelhasználása és az ólakban található alom ellenőrzése is beletar-

A Fipronillal szennyezett tojások fogyasztása csak közvetve
lehet káros az egészségre, mivel
a szerből nagy mennyiséget kellene elfogyasztani ahhoz, hogy
bajt okozzon. A szer főként a
gyermekekre veszélyes, nagy
tételben májkárosodást, illetve
idegrendszeri tüneteket okozhat.
A hatóság szerint jelen esetben a
hosszú távú kockázat a fontosabb, mivel a Fipronil zsírban
oldódó hatóanyag, ezért felhalmozódik a szervezetben, így a
megelőző intézkedések azt a célt
szolgálják, hogy a fogyasztók
hosszú távon ne legyenek kitéve
a májkárosító anyag hatásának. A
német fogyasztóvédelmi hivatal
bizalmas jelentése szerint a hely-
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ULTRA ERŐS

Korszakváltó megoldás a felfújt fóliák terén
A görög Plastika Kritis új szabadalmaztatott

7 rétegű

terméke

1,8 x erősebb, mint a többi 3-rétegű minőségi fólia

Szupererős kompozit

36 hónap garancia
7 év élettartam

7 réteg 2 részre osztva, melyek közé a szerelés
után légréteg van fújva
Gyorsabb és olcsóbb felhúzás, szebb kiviteletés

91% fényáteresztés
20% diffúzitás
cseppmentes réteg

negyedik generációs
GÖRÖG
AGROFÓLIÁK

48 hónap garancia / 8 éves élettartam
Termikus hatás, 92% fényáteresztés
Új, speciális, hosszú hatású cseppmentes réteg
Új - és felújított sátrakra egyaránt fökéletes

Bevezető áron
2
már 150Ft / m – től

megoldás

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

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

TÖR

talajoltás

tozik. Az eddigi, mintegy 100 mintából 75 mérését zárták le a szakemberek. Az országos főállatorvos
arra kérte a baromfitartókat, hogy
ha feketén beszerzett illegális
állatgyógyászati készítménnyel
vagy – gyanújuk szerint a szerhamisítási ügy jóhiszemű áldozataként – hamisított készítménnyel
kezelték állományukat, saját
hatáskörben hívják vissza termé-

betartják az élelmiszer-biztonsági
követelményeket, így a fogyasztók szempontjából is teljesen biztonságos módon működnek –
emelte ki közleményében a szervezet. Az intézőbizottság tagjai
ennek igazolására maguk kezdeményezik, hogy a hatóság ellen
őrzést folytasson le náluk. A szövetség többi tagjától is azt kérik,
hogy vállalják a vizsgálatot.

zet még ennél is súlyosabb lehet.
A topagrar.com szerint ugyanis
utólag kiderült, hogy a fertőzött
tojások fipronil mellett amitrázt
is tartalmaztak. Utóbbi hatóanyagot 2008-ban tiltották be az
unióban, mivel az embereknél
beszédnehézséget, fulladást, alacsony vérnyomást és zavartságot
válthat ki.
n Köpöncei Csilla

a jövőről gondoskodik.
BactoFil® talajoltás hatása őszi búzában (Nagylózs, 2017. 04. 20.)
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Az elmúlt évek legnagyobb
élelmiszer-biztonsági botránya
robbant ki Európában, miután
kiderült, hogy egyes hollandiai
baromfifarmokon a kullancsok és
tetvek ellen használt szer hatóanyaga a tojásokban is megtalálható. Azokat a baromfitelepeket,
ahol a vélhetően hamisított szereket alkalmazták, a helyi hatóságok
azonnal zárlat alá helyezték. A
szennyezés gyanújával Hollandiában 180 tojástermelő telepet zártak be.
Bár eleinte úgy tűnt, hogy a
nyugat-európai országokkal
szemben a hazai piacot nem érinti
közvetlenül az eset, később kiderült, hogy a régiónkba is került a
szennyezett szállítmányokból.
Elsőként szlovák hatóságok jelezték, hogy találtak szermaradványt
egy import tételben, később
pedig a magyarországi vizsgálatok is hasonló eredménnyel jártak.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) több tételben
is kimutatta a hazánkban is tiltott
szer jelenlétét a tojásokban. A
hatóság száz mintát vizsgált meg,
ezek jelentős része külföldről származott, de 30 hazai terméket is
ellenőriztek a szakemberek. Így
derült ki, hogy egy német és több
lengyel termék mellett egy
magyar származású tojás is rovar
irtó szert tartalmaz. A hatóság
azonnali hatállyal kivonta a szóban forgó árut a forgalomból.
Egyelőre nem derült ki, hogy a
hazai tojástermelő telepen történt-e szabálytalanság, vagy esetleg az Európán átívelő szerhamisítási ügy jóhiszemű áldozatává vált
az érintett vállalkozás. A Nébih

keiket a kereskedelemből. Az EU
élelmiszer-biztonsági alapelveinek
megfelelően ugyanis az elsődleges felelősség a vállalkozóké.
Eközben a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők
Szövetsége elhatárolódott az
esettől, s jelezték: a magyar tojás
továbbra is biztonságos. A Tojásszövetség szerint a hazai termelők
döntő többsége csak olyan szereket használ fel, amelyek engedélyezettek és biztonságosak. A
Nébih listáján ma több mint 950
tojástermelő vállalkozás szerepel,
amelyek közül 120 tagja a Baromfi
Terméktanácsnak, illetve a Tojásszövetségnek is. – A termelők az
étkezési tojásokat továbbra is úgy
állítják elő, hogy maradéktalanul

ÚJDONSÁG
Gű

A teljes európai uniós tojáspiacot megrengetheti az augusztus elején kirobbant botrány. A hatóságok gyanúja szerint a tiltott
rovarölő hatóanyag hamis szereken
keresztül kerülhetett a baromfitelepekre.
A tojásbotrányban érintett országok sorából hazánk sem maradt ki.
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Rövidesen indul az egységes kérelmek adategyeztetése
A Magyar Államkincstár (MÁK)
a korábbi évekhez hasonlóan
idén is felszólító végzés kiküldésével hívja fel az érintettek figyelmét, ha a benyújtott egységes
kérelmükkel kapcsolatban adat
egyeztetésre van szükség. Ennek
oka lehet a blokkban való túligénylés (az adott referenciaterület méretét összehasonlították az
adott területre benyújtott igénylések összegével), kérelmekben
berajzolt táblák/EFA elemek tolerancia feletti egymásra átfedése,
ráfedése. Az adategyeztetés

elvégzését kizárólag elektronikus
úton, az erre kialakított Magyar
Államkincstár (MÁK) felületen
teheti meg az értesített gazdálkodó.
Az előzetes tájékoztatások
alapján az adategyeztető levelek
kiküldése várhatóan 2017. szeptember végén, október elején
történik meg. Így fontos, hogy
ebben az időszakban nagyobb
figyelemmel kezeljék a gazdálkodók a postai vagy elektronikus
értesítési küldeményeiket. Az
ügyfeleknek az adategyeztetés

lefolytatására a kiértesítés kézhezvételétől 8 nap áll majd rendelkezésre. Az adategyeztetési
bizonylatot az alapkérelemmel
megegyező módon lehet benyújtani: saját ügyfélkapun, elsődleges képviselő útján, meghatalmazott által vagy kamarai meghatalmazott segítségével. Amennyiben a gazdálkodó a 2017. évi egységes kérelmének beadásánál
kamarai meghatalmazott segítségét vette igénybe, úgy esetleges
érintettség esetén kérjük, keressék munkatársainkat.

Az őstermelői kártyával vagy
kamarai kártyával csökkenthető az
adminisztráció! Amennyiben Ön a
NAK munkavállalójával adategyeztetést kíván benyújtani, úgy kérjük,
hozza magával az őstermelői kártyáját vagy kamarai kártyáját, mert azzal
az adategyeztetés benyújtása gyorsítható. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy közös őstermelői kártya esetében a kártyán szereplő
őstermelők közül mindenki kizárólag
a saját nevében járhat el az adat
egyeztetés benyújtása során.
n NAK

Gyakori hibák az öntözésfejlesztési pályázatnál
Egyáltalán nem mindegy, hogy
melyik célterületre kerül benyújtásra az öntözéses pályázatnál a
kérelem – hívja fel a figyelmet a
kamara.
A Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (VP2.-4.1.416) c. pályázatnál nem mindegy,
melyik célterületre kerül benyújtásra a támogatási kérelem,
ugyanis bizonyos esetekben az új
berendezések telepítése meglévő
terület korszerűsítésének
minősül! Ha a projekt fejlesztéssel
érintett területén vízjogi üzemeltetési engedéllyel öntözési tevékenységet már korábban is
végeztek, akkor az új öntözőberendezések telepítését (táblázatban a IV. pont) is a Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás
hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és
kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója alá kell beso-

rolni. Az ügyfelek azonban gyakran a meglévő öntözőtelepekre
beszerezni kívánt új öntözőberendezéseiket a felhívás Új öntözőberendezések beszerzése, illet-

ve új öntözővíz-szolgáltató
művek létrehozása (V. tevékenység) alá sorolják be.
A tényállás tisztázását követően a besorolások hivatalból

FÓKUSZTERÜLET
TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG

2/A

5/A

5/B

2/B7

tervezett támogatási igény
I. Víztározók létesítésének támogatása közepes
nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek
mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel
is lehetséges legyen
II. Természetes szűrőmezők kialakítása, az
összegyűjtött vizek befogadóba történő
bevezetése előtt.
III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó
meliorált utak kialakítása.
IV.
Meglévő
öntözőberendezések
vízfelhasználás hatékonyságának javítása,
valamint
öntözési
infrastruktúra
és
kapcsolódó
műtárgyainak
fejlesztése,
rekonstrukciója
V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új
öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás
hatékonyságának javítása.

átsorolására kerülnek, azaz az
ügyfél által V. tevékenység alá
sorolt projekt átsorolásra kerül
a IV. tevékenység alá, ezzel
nincs probléma. Azonban azon
ügyfeleknek, akiknek ebben az
esetben a projekt tevékenysége
átsorolásra kerül, és az előzetes
helyszíni szemlén megállapításra kerül, hogy a beruházást
megkezdték, a pályázati kérelmük érintett része elutasításra
kerül, mivel ebben az esetben a
támogatási kérelem benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez támogatás nem igényelhető.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara ezúton is felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a fent
említett problémák elkerülése
érdekében a felhívásban szereplő szempontok figyelembevételével válasszák ki a megfelelő célterületet. 
n NAK
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Kevesebb szőlővel, de jobb
minőséggel zárulhat az idei szüret
Az országban több
helyen már augusztus végén, a nagy
meleg miatt a szokásosnál korábban
megkezdődött szüreti időszak. Az előzetes várakozás
szerint a tavalyihoz
képest kevesebb
szőlő lesz, azonban
kiváló minőséget
várnak a meghatározó borvidékeken.
Baranyában nincs
nagy elmozdulás
a felvásárlási
árakban
Az egyik korai szüret éppen
Baranya megyében volt, ahol a
két borvidék Villány és Pécs környékén található. Ott mintegy 3
ezer hektár termőterületen gazdálkodnak a termelők, ami a
Magyarországon található 60 ezer
hektárnyi szőlőterületnek mintegy 5 százaléka. A viszonylag kis
területe ellenére a Villányi Borvidék vezető szerepet tölt be a
hazai borágazatban.
Összességében elmondható,
hogy jelenleg a terméskilátások
biztatóak, mennyiségileg – fajtától függően – közepes vagy kifejezetten magas, minőségi szempontból pedig kiemelkedő évjárat
várható. „A mennyiség ugyan
elmarad a tavalyitól, a minőség
azonban a sok napsütésnek
köszönhetően messze felülmúlja
2016-ot” – mondta el Rittlinger
József, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Baranya megyei elnöke.
A szőlő megtermelése és szüretelése után a gazdák az értékesí-

tés nehézségeivel nézhetnek
szembe. Rittlinger József szerint a
nagyobb borászatokhoz kötődnek kisebb szőlőtermelők, akiktől
évről évre megvásárolják a termésüket. Ezek a kapcsolatok a bizalmon alapulnak, a felvásárlási árat
több szempont határozza meg.
Elsősorban a felvásárló határozza meg a
minőségi elvárásait,
ezért akár hajlandó
magasabb árat is
fizetni, a Villányi Borvidéken kilogrammonként 150–200
forint körül mozognak az árak. A Pécsi
Borvidéken inkább a
mennyiségi szemlélet az uralkodó, sokszor megjelennek
más borvidékek felvásárlói, a fehér fajták
esetében a 120 forint
körüli ár a meghatározó. Nagy elmozdulás nincs az árakban,
a termelők általában értékesíteni
tudják a megtermelt szőlőt – tette
hozzá.

Kiváló mennyiség
várható a borsodi
Történelmi
Borvidéken
A fürtszámot és bogyótömeget
tekintve a termésbecslésben a
várható betakarítható mennyiséget kiválónak értékelte Taskó
József, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elnöke. A minőséget
egész évben a kártevők és a kórokozók elleni védekezés alapozta
meg, de a szüret még messze van
és további erőfeszítések szükségesek a jó minőségű boralapanyag megtermelésére.

Szokatlannak nem minősíthető,
de akik nem dolgozzák fel a saját
szőlőjüket, azok számára az értékesítés akár nehézséget is okozhat, de a 64–164 forint közötti sáv
kellő teret ad arra, hogy a minőséget megfelelően jutalmazza az
árakkal a felvásárló.

Idén az időjárás minden arcát
megmutatta: a fagyok, a meleg
tavasz, a nyári viharok, a sok napsütés és a mindig idejében érkező
csapadék kedvező évjáratot
teremtett. „Somogy megyében az
ültetvénytulajdonosok átlagos
vagy az átlagot enyhén meghala-

Taskó József elmondta: a szőlő
telepítését a szőlész hosszú évekre tervezi, így ha a borfogyasztási
szokások megváltoznak, a termelő lassú folyamat árán tud alkalmazkodni annak érdekében, hogy
rentábilis piacon maradhasson. A
borok érlelésével, a szőlő feldolgozási technológiájával, a megfelelően kialakított reklámtevékenységgel, illetve marketinggel kellően befolyásolható a mindenkori
piac igénye.

dó termésmennyiségre és kiváló
minőségre számítanak” – osztotta
meg várakozásait Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Somogy megyei elnöke.
A megye szőlőtermelőinek
nagy segítséget, gyakorlatilag az
egyetlen megoldást az jelentené,
ha egy nagy borfeldolgozó épülne a borvidéken, ami képes lenne
a Balatoni Borrégió szőlőtermését
helyben feldolgozni, ezáltal zárt
borvidékké válhatna, ahonnan a
megtermelt bor legnagyobb
része palackozott formában hagyná el a borvidéket. Ennek megvalósulása megduplázhatná a borvidék árbevételét, 1000–1200 fővel
növelhetné a térségi foglalkoztatást és a szőlő mint tájképelem
jelentősen turisztikai vonzerő is
lenne.

Nagy segítség
lenne egy nagy
borfeldolgozó
Somogyban
Somogy megyében a művelt
borvidéki szőlőterület nagysága
megközelíti a 3,5 ezer hektárt.

n Andó Patrik
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Mindent meg kell tenni
a sertéspestis megelőzése érdekében
Tovább ostromolja hazánkat az afrikai
sertéspestis, a vírus Európa-szerte szedi
áldozatait. A hatóságok szerint egyetlen
ellenszere van a fertőzésnek: a megelőzés.
Egyre nagyobb fenyegetést
jelent a hazai sertéságazatra az
afrikai sertéspestis (ASP). Az
elmúlt hónapokban Ukrajnában,
Romániában, Lengyelországban,
Csehországban, Lettországban,
Észtországban és Litvániában is
több új megbetegedést regisztráltak az illetékes hatóságok. Alsókerepecen (Nizsnij Koropec) a
község egyik háztáji gazdaságában pusztult el két sertés. Augusztus végén pedig az ukrán–magyar
határ melletti Tiszaújlakon működő sertéstelepen hullott el 10
állat. Az állatok tetemeiből vett
minták laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy az állatokkal a
sertéspestis végzett. Szakemberek szerint, ha az ASP terjedése a
jelenlegi mértékben folytatódik,
Ukrajna sertésállománya 2020-ig
1,4 millió egyeddel fog csökkenni.

Magyarországon eddig nem
azonosítottak afrikai sertéspestissel fertőzött állatokat, a kórság
azonban az elmúlt hetekben Kárpátalja után nemrég a román–
magyar határ közelében is felütötte a fejét. A Román Állategészségügyi Szolgálat július végén közölte, hogy Szatmárnémetiben egy
háztáji állományban elhullott sertésben találták meg a vírust. Az
érintett gazdaság a magyar–
román határtól alig több mint 10
km-re található. Így tehát az, hogy
itthon még nem találtak fertőzött
állatot, gyakorlatilag csak a szerencsének köszönhető.
Az európai hatóságok folyamatosan azon dolgoznak, hogy megállítsák a kórság terjedését. Ukrajnából továbbra sem lehet húst és
húskészítményt behozni az
országba. Csehországban például

irányított vadászatot tartottak,
Romániában pedig minden repülőtéren, folyami és tengeri határkikötőben az illegálisan bekerülő
betegségközvetítő anyagokat
próbálták kiszűrni a szakemberek.
A betegség emberre nézve nem,
ugyanakkor a sertésekre, vaddisznókra rendkívül veszélyes, nem
gyógyítható és védőoltás sincs
ellene. Az egyetlen védekezési
mód a megelőzés. A védekezésben a legfontosabb feladat a gazdákra hárul. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ezért egybegyűjtötte azokat a tanácsokat,
amelyeket betartva megmenekülhetnek a gazdaságok a fertőzéstől. A hatóság több ezer szórólapot osztott szét a betegség felbukkanása szempontjából legkockázatosabbnak ítélt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében.
A kiadványban minden fontos
információt megtalálnak a gazdák, amelyek segítségével meg
tudják előzni a betegség terjedését. Ezek közül a legfontosabb,

hogy az állattartó telepeken fontos, a higiéniai körülményekre
vonatkozó óvintézkedéseket
maradéktalanul betartsák a gazdálkodók, emellett el kell kerülni
annak a lehetőségét, hogy az állomány vaddisznókkal érintkezzen.
A beteg sertések valamennyi
váladékukkal ürítik a vírust és így
közvetlenül megfertőzik a velük
érintkező társaikat. A sertéstartók,
az állatgondozók, a felvásárlók a
szennyezett lábbelivel, ruházattal,
vödrökkel vagy takarmányos
kocsikkal szintén szerepet játszanak a betegség terjesztésében.
Ugyanakkor nemcsak az állattartóknak, hanem a vadászoknak,
vadásztársaságoknak is szerepe
van a vírus megállításában. Többek
közt jelenteniük kell a hatóságok
felé a tömeges vagy egyéni vaddisznópusztulásokat, emellett
pontos nyilvántartást kell vezetniük a vaddisznóállományokról, valamint az etető- és itatóhelyekről.
A kór felbukkanásától okkal tartanak a hatóságok és az ágazat
szereplői. A fertőzés ugyanis óriási
veszteséget jelentene nemcsak a
sertéstartóknak, hanem a velük
kapcsolatban álló felvásárlóknak,
exportőröknek, vágóhidaknak és
húsfeldolgozó üzemeknek is. Ha a
betegség megjelenik egy országban, csak szigorú intézkedésekkel
és jelentős anyagi áldozatok árán
lehet felszámolni. A fertőzött telepeken minden állatot le kell ölni,
az érintett telepeket pedig többször is fertőtlenítik. Ez idő alatt a
sertések szállítását, forgalmazását, felvásárlását is korlátozza a
hatóság.
A belpiaci mozgás mellett
pedig az élő állatok, a sertéshús,
valamint a sertéshúsból készült
félkész és késztermékek exportját
is leállítják, ami nagy érvágást
jelentene az ágazatnak.
n Köpöncei Csilla
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Csúcsforgalom a kamarai ügyfélszolgálatnál
A tagdíj- és pótbevallási időszak alatt is
aktívan dolgozott a Nemzeti Agrárgazda
sági Kamara telefonos ügyfélszolgálata.
Jelentős mennyiségű telefonos és írásbeli
megkeresést dolgoztunk fel.
A 2017-es bevallási és pótbevallási időszak idején (2017. június 1.
és július 31. között) 53 986 darab,
azaz 2,5-szer annyi hívás érkezett
az ügyfélszolgálathoz, mint az év
első öt hónapjában összesen, a
fogadott hívások mennyisége
pedig kétszerese volt az első öt
hónap hívásmennyiségének.
Az időszak utolsó napjaiban
folyamatosan emelkedett a bejövő
hívások száma. Mindennap az ügyfelek megkereséseinek több mint
80 százalékát kezeltük, kivéve július 14-én, pénteken, ekkor közel 63
százalékát mindössze, a terhelés
ugyanis meghaladta a feldolgoz-

ható mennyiséget (4939 hívás egy
nap alatt). Másnap, szombaton
ügyeleti napot tartottunk, így elértek minket azok is, akik hívását az
előző napon nem tudtuk fogadni.
Az ügyféligények több mint 86
százalékát kezeltük a két hónap
alatt, hívásaik közel 80 százalékát
elsőre felvettük. Azok közül az
ügyfelek közül, akik nem értek el
minket adott napokon, kb. 3000et hívtunk vissza.
Tartalmukat tekintve a hívások
40 százaléka e-Iroda jelszóval
kapcsolatos, 50 százaléka tagdíjbevallást érintő ügyintézés és
tájékoztatás, a maradék 10 száza-

lék vegyes volt. Reklamáció relatíve kevés volt, mindössze néhány
százaléknyi.
A bevallási időszak alatt körülbelül 22 000 írásos megkeresés
érkezett az ügyfélszolgálathoz, ez
másfélszerese az év első öt

hónapjában beérkezett mennyiségnek. Az iratok több mint felét
a bevallási időszak alatt a hívások
fogadása mellett megválaszolta
az ügyfélszolgálat, a többire a
válaszadás folyamatos.
n NAK

A NAK segíti a támogatott szaktanácsadás elindulását
Nagy várakozás előzi meg a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás indulását. A szolgáltatást legutóbb 2014-ben lehetett igénybe
venni a korábbi ÚMVP támogatásból.
Jelenleg a Vidékfejlesztési Program forrásából valósulhat meg a
támogatott szaktanácsadás. A
szolgáltatást pályázati úton kiválasztott szolgáltató szervezetek
nyújthatják kizárólag aktív státuszú, az 1305/2013/EU rendeletben meghatározott tématerületekre jogosultságot szerzett szaktanácsadók közreműködésével. A
szolgáltatók első körben 2017.
szeptember 29-ig nyújthatnak be
támogatási kérelmet.
A támogatási kérelemben a
szolgáltató szervezetnek igazolnia kell, hogy szaktanácsadói
megszerezték a jogosultságot
támogatott szaktanácsadásra. A

szaktanácsadóknak a támogatási
területek közül legalább három
témakörben eredményes vizsgát
kell tenniük.
A képzés és a vizsga lebonyolítására a NAK pályázatot nyújtott
be, amelynek az elbírálása még

nem történt meg. Ha a képzési
pályázat eredményhirdetését
megvárjuk, akkor nem tudnak a
szolgáltatók pályázni, ezért a
kamara ügyvezető elnökségi döntés alapján saját kockázatra megkezdte a szaktanácsadók képzését. Az augusztus 22., 23. és 24-én
megtartott vizsgákon 485 szaktanácsadó vett részt, országosan

hét helyszínen, a NAK e-learning
rendszerének használatával.
A támogatott szaktanácsadásra
pályázó szolgáltatók az agrárgazdasági kamara honlapján megtalálhatják a sikeres vizsgát tett
szaktanácsadók listáját.
nVarga Zsuzsanna
szaktanácsadási
csoportvezető
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Élelmiszeripari igazgatósági mérleg:
tervezés, szervezés, eredményesség
A NAK és a nemzetgazdasági tárca szeptemberben egyeztet arról, hogy mely
újabb élelmiszeripari, mezőgazdasági
termékek kerülhessenek be az ötszázalékos áfakörbe.
Jelképes helyszínen rendezte
rendhagyó, élelmiszeripari aktualitásokról szóló sajtótájékoztatóját
augusztus 22-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: a vendéglátó,
tej- és tejtermékgyártással foglalkozó szentei Maszlik Családi Gazdaság
ugyanis élénken él azokkal a fejlődési lehetőségekkel, amelyeket a
kamara tevékenysége során biztosít
élelmiszeripari tagjainak. A gazdaság egyik tulajdonosa aktív résztvevője volt a kamara élelmiszeripari
igazgatósága által szervezett franciaországi tejipari képzésnek, illetve
a gazdaság pályázott és nyert is – a
NAK által is szorgalmazott – élelmiszeripari beruházásokat segítő VP-s
kiíráson.
Az igazgatóság sok mindenre
kiterjedő tevékenységei közül Éder
Tamás, a NAK élelmiszeriparért
felelős országos alelnöke is a pályá-

zati kiírásokban való közreműködést emelte ki. Mint mondta, a
kamara erős küzdelmet folytatott
az igénybe vehető pályázati forrásokért, főleg a GINOP keretén belül
meghirdetett 100 milliárdos keret
összegűért. Szerinte sikernek
tekinthető, hogy az utóbbi másfél-két évben a nagyvállalatok számára megnyitott nemzeti forrásból
a rendelkezésre álló 24 milliárd
forint harmadát élelmiszeripari
cégek kapták meg. Ezeken felül
számolni lehet majd az Irinyi-terv
forrásaival is, amelynek kialakításában szintén részt vállal a NAK. Éder
Tamás szerint az elmúlt években
azt tartották legfontosabbnak,
hogy az élelmiszeripari termelők
minél szélesebb köre hajthasson
végre fejlesztéseket.
A kamarai tagok versenyképességének javítását szolgálta, hogy

az igazgatóság több nemzetközi
szakmai kiállításra biztosított kijutási lehetőséget, illetve szervezett
külföldi kísérleti intézetekhez
tanulmányutakat, ezáltal is elősegítve, hogy az új nemzetközi trendeket beépíthessék saját tevékenységükbe. Éder Tamás megjegyezte, a kamara szeptember
5-től folytatja tavaly elindított
„Élelmiszeripari Körkép” című,
ágazatokra kiterjedő tematikus
konferenciasorozatát. Szeptember
14-én a tejfeldolgozás, október
17-én a húsfeldolgozás, október
24-én pedig az élelmiszer-feldolgozás adja a konferencia tematikáját. Továbbá a kamara együttműködési megállapodást kötött a
Magyar Tejgazdasági Kísérleti
Intézet Kft.-vel, így október 12-től
tovább folytatódhatnak az idén
tavasszal elindult egynapos
tejipari szakmai képzések, valamint az információátadás és a
közös munka fokozása érdekében
együttműködési megállapodást
kötött a NAK a Budapesti Műszaki
Egyetemmel, valamint a Lisztérzé-

kenyek Érdekképviseletének
Országos Egyesületével is.
Ugyancsak eredményesek voltak
az időközi konferenciák, amelyeken az előadók korszerű üzemi
gyakorlataikat, újszerű technológiáikat, itthon megvalósított jó példákat mutattak be, és ezek iránymutatásul szolgálhatnak a kis- és
középvállalkozások számára a fejlesztési lehetőségek és a piacra
jutás tekintetében.
A tervek közé tartozik, hogy az
igazgatóság az év második felében ismét szakmai képzést szervez a húskészítmények területén
vezető IRTA intézményébe, ezúttal
sonkatermékekre fókuszálva.
Emellett az igazgatóság „Élelmiszeripari kisokos” címmel – elismert szerzők bevonásával – kiadványsorozat megjelenését tervezi,
amelynek első kötetei (Alapfogalmak, Gluténmentes élelmiszerek)
várhatóan idén minden élelmiszeripari kamarai tag számára
ingyenesen elérhetővé válnak. A
havonta összeállított és kiküldött
élelmiszeripari hírlevél pedig
szeptemberben lesz egyéves. Ezt
a kezdeményezést szívesen
fogadták az érintettek, így a
kamara igyekszik továbbra is a
leglényegesebb szakmai információkat csokorba gyűjteni és rendszeresen eljuttatni tagjainknak.
De az élelmiszeripar számára
fontos áfacsökkentésben is kezdeményező szerepet tölt be a kamara. Mint Éder Tamás elmondta, a
nemzetgazdasági tárcával folyatatott egyeztetések eredményeként
szeptemberben létrejön egy munkacsoport, amely megvizsgálja és
előkészíti, hogy a költségvetés
teherbíró képességének alakulásától függően mely újabb élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek
kerülhetnek az 5 százalékos áfakulcs körébe.
n Raffai Ferenc
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Juhász-Nagy MóNika,
MOL kártyamenedzsment vezető
NAKLAP: A MOL kártya a vállalat
egyik legnépszerűbb terméke, miért döntöttek a régi kártyák lecserélése mellett?
Juhász-Nagy Mónika: A MOL kártyaportfóliója, köszönhetően az
ügyfélkör folyamatos bővülésének,
az elmúlt években nagyon színessé vált. Az egyedi kártyák
miatt belföldön közel száz változat van forgalomban, ezért
is szerettük volna egységesíteni a kártyák megjelenését.
Emellett a MOL fontos technológiai innovációkat hajtott
végre idén nyáron, ezeket a fejlesztéseket szerettük volna
összekapcsolni a kártyaportfóliót érintő fejlesztésekkel.
Tehát az egységes arculat megteremtése mellett fontos
szempont volt a brandépítés, az új szolgáltatások bevezetése is.

szaBó szaBOLcs, MOL értékesítési vezető
A kártyacsereprogrammal a vizuális megújulás mellett célunk a
régiós jelenlét kiemelése, hangsúlyozása is. A MOL-csoport meghatározó tagvállalatai Közép-KeletEurópa minden országában jelen
vannak, a kártya az, ami ezeket a
nemzeti piacokat határokon átívelően összeköti a partnereink felé.
Záhonytól Rijekáig, Belgrádtól Prágáig bármerre közlekedve igénybe lehet vele venni szolgáltatásainkat, és arra
törekszünk, hogy az elfogadóhelyek számát tovább bővítsük. Ennek megfelelően a kártyákon hangsúlyosabban
jelenik meg a MOL Group logója, és az egész design egységesebb. Ezzel is sugalljuk, hogy partnereink nemcsak
velünk, hanem a MOL-csoport összes tagjával lépnek

NAKLAP: A grafikai tervezés során melyek voltak a legfontosabb szempontok?
JNM: Arra törekedtünk, hogy a MOL kártyák Magyarországon belül, illetve a nemzetközi piacon is könnyen felismerhető, egységes arculatot kapjanak, ugyanakkor a cégek
számára kibocsátott, dedikált kártyák egyedi grafikai megjelenését is meg akartuk tartani – ezt a két törekvést kellett
harmonizálni.

menetét határoztuk meg. Pillanatnyilag már az operatív
szakasz első lépcsője zajlik. Terveink szerint a következő
másfél évben a MOL csoport teljes kártyaportfóliója meg
fog újulni.

NAKLAP: Milyen szakaszban van jelenleg a kártyacsere?
JNM: Az előkészítő szakaszt a tavalyi évben kezdtük, akkor
születtek meg az első látványtervek, majd a meglehetősen
komplex, gyártási és logisztikai szempontból egyaránt
nagy körültekintést igénylő folyamatot, a kártyacsere

NAK LAP: A MOL és a NAK hosszú
évek óta stratégiai partnerek.
Barczikai József: Szakmai kapcsolatunk nagy múltra tekint vissza, mindkét fél számára jelentős előnyöket

Barczikai József,
MOL vevőcsoportok és telesales
vezető

partnerségre, amikor a MOL kártyát választják. Mindez
összecseng a MOL-csoport tavaly meghirdetett „2030:
Enter Tomorrow” elnevezésű hosszú távú stratégiájával,
amelyben a klasszikus tevékenységek mellé egyéb, ma
még nem vagy alig létező üzletágak felépítését tűzte ki
célul. A középpontban változatlanul a fogyasztói igények állnak, viszont mi elkezdtünk másképp gondolni
magunkra: olyan fogyasztói igényeket is ki szeretnénk
elégíteni, amik a hagyományos tevékenységeink körén
kívül esnek. Erre remek alapot ad többek közt a meglévő
komoly kúthálózat és kártyás partnereink nagy száma.
Ezért a jövőben erre építve is szeretnénk partnereink felé
minél több új szolgáltatást kínálni, és a töltőállomásokat
inkább szolgáltatóállomássá átalakítani. Biztos vagyok
benne, hogy ennek keretében sok újdonsággal fogunk
tudni szolgálni rövid és középtávon is.
kínál, az évek során megszületett döntések pedig mindig
konszenzusos alapon történtek. A szoros és dinamikusan
fejlődő üzleti viszonyt mutatja, hogy a NAK csoport új,
egyedi arculatú üzemanyagkártyája az elsők között készült
el.
NAK LAP: Készülnek esetleg további fejlesztésekkel?
BJ: Természetesen folyamatosan zajlanak különböző
fejlesztések, igyekszünk maradéktalanul kiszolgálni a
növekvő ügyfélkör igényeit. Részleteket még nem oszthatok meg, de annyit elárulhatok, hogy elsősorban a
belföldi és nemzetközi szolgáltatások bővítésére fókuszálunk jelenleg.
(X)
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Az idei alma- és körtepiaci helyzet
Innovatív, környezettudatos és jövedelmező
befektetés a szarvasgomba-termesztés
Kiemelkedően innovatív lehetőség a termőfölddel rendelkezők számára az, hogy
százszázalékos támogatással telepíthetnek szarvasgombát termő erdőt.
Az erdészeti szarvasgomba-termesztés módszere egy olyan ökológiai termesztési mód, amely
javítja a talaj humuszállapotát,
nem igényel gépparkot, műtrágyát, kemikáliákat. Szén-dioxidot
köt meg, oxigént bocsát ki és nem
utolsósorban hosszú távú, sokkal
magasabb nyereséget biztosít
különösebb befektetés nélkül,
mint a hagyományos intenzív
mezőgazdasági kultúrák. Annak
akár 10–20-szorosát.
Kiemelkedő innovatív lehetőség a termőfölddel rendelkezők
számára, hogy a VP5-8.1.1-16
számú, 100%-os támogatásintenzitású pályázat segítségével szarvasgombát termő erdőt telepítsenek. Az erdészeti szarvasgomba-termesztés további támogatások nélkül biztosítja hosszú távon
a hagyományos mezőgazdasági
termelésből származó jövedelem
sokszorosát.
A szarvasgomba-termesztés
Magyarország területének harmadán lehetséges – az első, e céllal
telepített erdők és ültetvények
immár 10 éve teremnek, hektáronként 60–200 kg szarvasgombát. Az első és legfontosabb
dolog a terület alkalmasságának
megállapítása. A pályázati felhívás
5. melléklete részletesen leírja,

mely jellemzőkkel bíró területek
jöhetnek szóba.
A terület alkalmasságának vizsgálatához elengedhetetlen egy erdőmérnök és egy szarvasgomba-szakértő igénybevétele. Amennyiben a
laboratóriumi talajvizsgálattal
kiegészített termőhely-feltárási
szakvélemény szerint a terület alkalmas a szarvasgomba termesztésére, elkészíthető és benyújtható a
területileg illetékes erdészeti hatósághoz az erdőtelepítési terv. Mivel
a fenti előkészítés átlagos időtartama 2,5–3 hónap, célszerű idejében
elkezdeni az előkészületeket,
ugyanis bár a pályázat beadása
folyamatos, a következő értékelési

határnap közeleg, ez 2017. október
31. Aki esetleg lekésik erről az időpontról, annak még van lehetősége
a pályázat zárónapjáig, 2018. július
30-ig beadni a pályázatát.
Az erdőtelepítést a támogatói
okirat kézhezvételének évét követő második év május 15-éig szükséges megvalósítani, majd ezután
igényelhető a kifizetés. Az évenkénti ápolási és jövedelempótló
támogatás pedig a rendszeres
területalapú támogatással egy
időben igényelhető.
Szarvasgomba célú erdő telepítésekor speciális, szarvasgomba
oltóanyaggal kezelt makk vetése
javasolt. A gyakorlati megvalósításnál célszerű először a szarvasgombával kezelt makk vetése,
majd a szarvasgombával mikorrhizált csemeték sorba ültetése. Ez
utóbbinál fontos, hogy a telepítés-

hez csak Nébih által minősített,
igazolt származású, igazoltan
mikorrhizált, megkülönböztető
azonosítóval ellátott, konténeres
szaporítóanyagot lehet használni.
A telepítést követően a szarvasgombás erdő ápolása nem tér el
jelentősen a hagyományos erdőgazdálkodási gyakorlattól, ugyanakkor a szarvasgomba számára
kedvező minél korábbi árnyékoltság elérése érdekében az első 10
évben minimálisra kell szorítani a
ritkításokat.
A nyolcadik évtől célszerű ellen
őrizni a szarvasgombatermés
megjelenését. Az első néhány
gomba előbukkanása után rohamos termésnövekedésre számíthatunk, amely a 10–12. évre akár
60–100 kg is lehet hektáronként.
A gyűjtést csak szarvasgomba felkutatására betanított kutyák
segítségével szabad végezni
annak érdekében, hogy a talajban
kialakult gombafonal-hálózatban
ne tegyünk kárt. A 2016-os év terméseredménye Ulrich József szarvasgombás erdejében hektáronként 1,2 millió forint volt.
A pályázatról és a szarvasgomba-termesztésről bővebben a
Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesületének honlapján
tájékozódhat: www.szarvasgomba-termesztes.hu.
n Ulrich József,
a Szarvasgomba-termesztők
Országos Egyesületének
elnöke

Ötvenkettedik alkalommal rendezték meg
2017. augusztus 9–11. között a WAPA
(World Apple and Pear Association) által
szervezett hagyományos évértékelő és
piaci előrejelző konferenciát, a
Prognosfruitot.
Több mint 280 fő vett részt, 24
országból az idei Prognosfruiton.
Az esemény kísérő programjaként
a résztvevőknek alkalma volt
megismerkedni az IRTA mezőgazdasági kutatóintézettel, amely
kizárólag gyakorlatorientált kutatásokat végez. A Lleidában található szervezeti egység a kertészeti kutatásokért felelős, helyben
közel 10 ezer négyzetméteren
elterülő komplexumban, 998 főállású munkatárssal, ezeken túl
pedig több vidéki telephellyel
működik.
A Prognosfruit 2017 konferencián elsőként a tavalyi évi termésbecslések és a végleges eredmények közötti eltéréseket ismertették. Tavaly az előzetesen becsült
12 millió tonnás mennyiséghez
képest az európai almatermés 2
százalékkal lett kevesebb. A piaci
folyamatokat érintő beszámolókból kiderült, hogy csökken az
alma iránti kereslet. Európai és
észak-amerikai viszonylatban az
alma fogyasztása egyre kevésbé
népszerű. A kereslet visszaesése
egyre nagyobb raktárkészleteket
eredményez. Az idén július elején
mintegy 100 000 tonnával több
alma volt az európai raktárakban,
mint az előző év azonos időszakában. Hasonló a helyzet a körte
piacán is, bár a kereskedelmi-fogyasztási trendek még nem rajzolnak olyan éles kontúrokat,
mint az alma esetében.
Az tény, hogy a világpiac átrendeződés előtt áll, amire Európa is
fel kell készüljön. Korábbi külpiacaink jó részét elvesztettük, ami a
feljövőben lévő országok térnyerésének tudható be. Például az
észak-afrikai államokba korábban

jelentősebb mennyiségű almát
exportáltak az európai keresekedők, mára azonban Dél-Afrika
szinte teljesen kiszorította a vén
kontinens szereplőit. Nem beszélve az orosz embargó hatásairól: a
korábban ide szállított 800–900
ezer tonna alma és 180–200 ezer
tonna körte továbbra is keresi a
helyét a piacon, és amíg rá nem
talál, addig ez az úgymond felesleg potenciális problémaforrást
jelent az ágazat stabilitását illetően.

A tagállamok előzetes termésbecslései alapján összeállított
adatokból jól látszik, hogy a virágzáskori időjárás szintén mindenhol okozott kisebb-nagyobb károkat. A kiesés mértéke országonként eltérő. Általánosan elmondható, hogy a körtetermesztés
kisebb károkat szenvedett. Jelen-

Az európai almatermés termelő országonként
2016. évi termés
(ezer t)

2017. évi
előrejelzés
(ezer t)

Ausztria

40

67

68

Belgium

234

74

–68

Csehország

139

108

–22

Dánia

24

19

–21

Egyesült Királyság

Bővülés/kiesés
(%, előző
évhez képest)

183

137

–25

Franciaország

1 515

1 396

–8

Görögország

259

232

–10

Hollandia

317

234

–26

Horvátország

35

66

89

Lengyelország

4 035

2 870

–29

Lettország

10

5

–50

Litvánia

50

44

–12

Magyarország*

498

628

26

Németország

1 033

555

–46

Olaszország

2 272

1 757

–23

Portugália

263

314

19

Románia

327

309

–6

Spanyolország

495

474

–4

Svédország

20

18

–10

Szlovákia

17

31

82

12

6

–50

11 778

9 344

-21

Szlovénia
Összesen:

Megjegyzés: előzetes termésbecslés alapján, nyári káresemények nélkül

tősebb kiesések csak az amúgy
sem meghatározó termelő országoknál várhatók, amelyeket
összességében kompenzál a
többi tagállam által termelt men�nyiség. Így a 2017-es évben csak
alig, körülbelül 1%-kal lehet kevesebb a termés, mint 2016-ban. Ez
2,15 millió tonnát jelent.
Az almánál az előrejelzések szerint sokkal nagyobb lesz a terméskiesésés mértéke. A virágzáskori
károk mértéke országonként
jelentős eltéréseket mutat. A legnagyob vesztesek Belgium és
Németország, ahol előbbi az
előző évi mennyiséghez képest
68%-kal, utóbbi közel 50%-kal
kevesebb termést fog betakarítani. További jelentősebb termelő
tagállamok, mint Lengyelország,
Olaszország, Hollandia stb. is
jelentős veszteségeket jeleztek,
amelyek mértéke 20–30% között
szóródik (lásd táblázat). Az előzetes adatok összesítése azt mutatja, hogy kb. 9,34 millió tonnás
európai almatermés várható idén.
Ez az utóbbi tíz év legrosszabb
eredménye. A termés kb. egyharmada, 3,1 millió tonna alma ipari
minőségű. A fennmaradó 6,2 millió tonna étkezési alma nem lesz
képes fedezni az európai igényeket, mivel sokéves átlagban 8,2–
8,4 millió tonnás az első osztályú
alma forgalma. Az adatok alapján
a 2017/2018 kereskedelmi szezonra keresleti piac várható.
n Hunyadi István
kertészeti szakértő
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Együttműködési megállapodást kötött
a kamara a Juh és Kecske Terméktanáccsal
Hatodik alkalommal rendezték
meg a Hajdúsági Expót 2017.
augusztus 11–13. között Hajdúböszörményben. A rendezvényen
Traktorkarnevál – Ipari, Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Erdészeti
Gépkiállítás és Termékbemutató –
Európai Traktorhúzó Kupa – Husqvarna Fakitermelő Verseny várta az

érdeklődőket. – Egymilliárd forint
maradt a gazdák zsebében azzal,
hogy ingyenessé tették az őstermelői igazolványok kiadását – mutatott rá Győrffy Balázs, a NAK elnöke
az esemény megnyitóján. Hozzátette: a jégesőkár enyhítésére 50 milliárd forintig állnak a gazdák megsegítésére, miközben ötmilliárd forint

befizetésével kell hozzájárulniuk a
kárenyhítési alapba. Az expó keretében együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Juh és Kecske Terméktanács az ágazat versenyképességének és hatékonyságának növelése, valamint a magasabb jövedelem elérése érdekében.

Több szakmai konferenciával
készül az OMÉK-ra a kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társ-, illetve főszervezőként az idei OMÉK-ra is több szakmai rendezvénnyel
készül. Ajánljuk figyelmükbe egyrészt a Földművelésügyi Minisztériummal és az Agrárgazdasági Kutató Intézettel együttműködésben szervezett kétnapos „Innováció a mezőgazdaságban, illetve a biomassza alapú gazdaságban” című eseménysorozatunkat, másrészt „Együttműködés – Szövetkezés szerepe a magyar agráriumban”
című félnapos konferenciánkat. A rendezvényeken a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Szakmai rendezvényeink
az OMÉK-on
Időpont

Helyszín

Szeptember
20. (szerda)

Cím
Az együttműködések
szerepe az ágazati
kutatásban

A rendezvény a BIOEAST kezdeményezés elmúlt két évben
elért eredményeit, a közép-kelet-európai térség ágazati
kutatási és innovációs együttműködésének kihívásait és
lehetőségeit járja körül.

A biomassza alapú
gazdaság építése,
kutatás és innováció
által vezérelten

A konferencia egyre szélesebb körben a jövő gazdaságának
tartott biomassza alapú gazdaság lehetőségeit járja
körül. Egyrészt külföldi meghívott előadók osztják meg
tapasztalataikat, hogy miért fontos és hogyan történhet
a gazdaság ezen új irány szerinti fejlesztése, egy nemzeti
szintű stratégia alkotása. Másrészt hazai szereplők
mutatják be sikeres példákon keresztül, hogy kutatásra és
innovációra alapozott együttműködések keretében hogyan
kezdték meg a gyakorlatban a biomassza alapú gazdaság
építését.

Innovatív jó
gyakorlatok az
agráriumban –
Együttműködésben,
közös munkával,
sikeresebben!

Innovációs együttműködésre jó példák kerülnek
bemutatásra: négy külföldi EIP AGRI Operatív Csoport
projektjei és a WiNetwork Tematikus Hálózat eredményei.

Együttműködés –
Szövetkezés szerepe a
magyar agráriumban

A termelők közötti együttműködések erősítése érdekében tájékoztató konferenciát szervezünk az érdeklődők számára az
együttműködési lehetőségekről és a már megalakult együttműködésekkel kapcsolatban. Főbb blokkok: zöldség-gyümölcs,
állattenyésztés-tej, szociális szövetkezetek.

09.00–12.30
Szeptember
21.
(csütörtök)
09.00–13.00
Hungexpo,
Pavilon 25

13.30–18.00

Szeptember
22.
(péntek)
09.00–12.30

Hungexpo,
Konferencia
Központ
Nagyterem

Rövid leírás

A rendezvényekről bővebben a http://www.nak.hu/ honlapon tájékozódhat.

Értesítésdömping
várható a beruházást
tervezőknél
Jövő év márciusáig több százmilliárd forintnyi mezőgazdasági
beruházási pályázati forrás odaítéléséről kapják meg a tájékoztatást
az érintettek. Először az élelmiszeripari beruházási pályázatok első
szakaszát bírálták el, az eredményekről pedig már részben el is
kezdődött a gazdálkodók értesítése – hangsúlyozta Kis Miklós Zsolt
az augusztus 17. és 20. között megrendezett debreceni Farmer
Expón. A Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkára az MTI beszámolója
szerint kiemelte: kertészethez köthető pályázatok értékelése is a
végéhez közeledik. Így augusztusban az ügyfélkapun keresztül azok
értesítése is megkezdődik, akik
hűtőházak, gombaházak, fóliaházak létesítésére, illetve ültetvénytelepítésre pályáztak – mondta. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agárgazdasági Kamara (NAK) elnöke
megnyitó beszédében rámutatott:
a kamara falugazdász-hálózata az
elmúlt néhány évben több mint
ezermilliárd forint pályázati forrás
lehívásában segítette a gazdálkodókat. Kiemelte, hogy a kamara mára kinőtte magát és számtalan praktikus szolgáltatással áll a
gazdák rendelkezésére. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke a mezőgazdaság előtt álló kihívásokra hívta
fel a figyelmet. Hangsúlyozta,
hogy az öntözésfejlesztéssel érdemi választ kell adni a klímaváltozás
kérdésére, továbbá, hogy a versenyképes termelésben ma már
egyre nagyobb szerepet kap a
precíziós gazdálkodás, a digitális
technológiák alkalmazása. A 26.
debreceni Farmer Expón mintegy
háromszáz kiállító vett részt. Az
eseményt több mint 30 ezren
keresték fel. 
n K. Cs.
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Tízezer család megélhetése a cél
Ha visszatekintünk a juhászat elmúlt
három évtizedére, világosan látnunk kell,
hogy a rendszerváltás után ez az ágazat
vesztese a megváltozott gazdasági körülményeknek.
Magyarország valaha a juhászati
ágazat fellegvára volt, ám az az idők
során a juhhús fogyasztás lényegesen csökkent, jelenleg marginális
mértékű, alig éri el a fejenkénti évi
0,35 kilogrammot. Állományunk
jelentős része elöregedett, nem termel! A korábbi főtermék, a gyapjú,
nyersgyapjúként hagyja el az országot, az ágazat a jelenlegi támogatások nélkül életképtelen lenne. A
Központi Statisztikai Hivatal adatai
alapján jelenleg 8800 körüli juhtenyészetben (zömében családi gazdaságban) több mint 1158 ezer juh
tartásával foglalkoznak, ebből 805
ezer anyajuh, kecskeállományunk
78 ezer darab körüli.
Az elmúlt három évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fokozatosan mind többet foglalkozott
a juh- és kecsketenyésztés kérdéseivel, hiszen a kiskérődző ágazat
az állattartó termékpályák közül
az, amelyik kulturális jelentőségéhez és a benne rejlő lehetőségekhez képest méltatlanul kevés
figyelmet kapott a múltban. A kiskérődző ágazat ugyanis tipikusan
közjavakat szolgáló ágazat, gazdasági jelentősége mellett nem
lehet figyelmen kívül hagyni a társadalmi kihatását, a foglalkoztatást, a gyepek karbantartását, biodiverzitás fenntartását. A juh- és
kecskeágazat számára mind a
hazai termelés feltételei, mind
pedig a külpiaci körülmények
olyanok, amelyek lehetővé teszik,
hogy hosszú távon 1 250 000–
1 500 000 nőivarú kiskérődzőt
tartsunk Magyarországon, amivel
akár 10 000 család megélhetését
lehetne tartósan biztosítani.
E cél eléréséhez azonban
nagyon sok tennivalónk van a
technológiai korszerűsítés, a fajta-

kérdések területén, az oktatásban,
továbbképzésben és más területeken is. Meg kell találnunk a
helyét az őshonosnak is és mellette a korszerű húshasznú, tejhasznú állatoknak, újra kell gondolnunk a gyapjúhasznosítás lehetőségeit. A hatékonyság növelésére
a többi állatfajtól eltérően a juhés kecskeágazatban még nem
volt országos fejlesztési program,
ezért az épületek műszaki állapota és az alkalmazott technológiák
jelentősen elmaradnak a kor
követelményeitől. Ezeket a dolgokat csak egy (végrehajtott) stratégia mentén és ágazati együttműködéssel lehet megvalósítani.
Amíg a juhászok nem fognak
össze, addig más érdekek fogják
az egész ágazatot magával sodorni és ki fognak használni minden
ellentétet és hézagot, ami a termékpályán belül megtalálható.

Ezért a munkát a kamarában
azzal kezdtük, hogy az ágazatban
működő szervezetek és felsőfokú
oktatási intézmények összefogásával elkészítettük a kiskérődző
ágazat stratégiai fejlesztési tervét,
amelyet a szakminisztérium is
elfogadott és megkezdtük annak
részleteinek megvalósítását.
A közösen kidolgozott stratégia eredményeként egy összefogás jött létre az ágazatban, a
NAK keretében a Magyar Juh- és
Kecsketenyésztők Szövetsége, a
Magyar Juh- és Kecsketej-gazdasági Közhasznú Egyesület, a Juh
és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet, a Földművelésügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, Debreceni Egyetem, a gödöllői Szent István
Egyetem és az Agrárgazdasági
Kutatóintézet állandó részvételével. Párhuzamosan a NAK
támogatásával jött létre a
magyar juh- és kecskeágazat
képviselete Brüsszelben a COPA/
COGECA juh munkacsoportjában, így elérhettük a jelenleg
alkalmazott direkt támogatási
rendszer bevezetését is.

Kidolgozásra és bevezetésre
került a tenyészkos/tenyészbak
beállítási támogatás, ágazati értékelő konferenciákat tartottunk, a juhés kecskehús népszerűsítése érdekében nemzetközi rendezvény valósulhatott meg a Magyar Tudományos Akadémián. Jelenleg is több
ágazati program és támogatás előkészítése folyik a stratégiában részletezett formában. A stratégia és
együttműködés melletti elköteleződésünket kívántuk demonstrálni
most augusztusban a Juh és Kecske
Terméktanács és Szakmaközi Szervezettel történő együttműködésünk kereteinek megállapodásban
történő rögzítésével és a Hajdúsági
Expó keretében tartott juhásztalálkozó megszervezésével is.
Ha bajainkról és a megoldásukról beszélünk, nem felejtkezhetünk el a juh- és kecsketermékek
ágazati marketingjéről sem. Közösen dolgozunk azon, hogy a jövőben olyan ágazati marketinget
tudjunk elindítani, amivel megváltoztatható a fogyasztó juhhúshoz
való viszonya.
n Dúl Udó
Állattenyésztési szakértő
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Formálódik az öntözésfejlesztési
stratégia a kamara bevonásával
A Belügyminisztérium (BM) öntözésfejlesztési stratégia megalkotását tervezi a NAK
bevonásával együttműködve a
Földművelésügyi Minisztériummal (FM), az
Országos Vízügyi Főigazgatósággal (OVF),
valamint az Agrárgazdasági Kutató
Intézettel (AKI).
A stratégia célja a termelés és a
minőség stabilizálása és növelése, a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar
mint létfontosságú rendszerelem
biztonságba helyezése a klímaváltozás hatásaira reagálva, valamint a
felszíni vizek hazánkban történő
tartása a minél nagyobb arányú felhasználás végett.
A stratégia részeként a kamara
vállalta, hogy 2014 után az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális területeken újra
felméri a vízigényeket. Erre a
második körös igényfelmérésre
2017 szeptember–októberében
kerülhet sor. A stratégia megalkotásának műhelymunkálatai jelen-

leg is zajlanak az AKI-val és az
OVF-fel.
Az első országos vízigényfelmérésből (2014) kiderült, hogy a jelenlegi öntözött területeink négyszeresére lenne öntözési igény. Az öntözésfejlesztés egyik gátja azonban,
hogy az esetek többségében hiányzik a vízkivételi lehetőség. Ezúttal az
öntözésfejlesztési stratégiához
készülő vízigényfelmérést alapvetően az öntözéses gazdálkodás lehetséges területeihez (ahol van víz,
kedvezőek a természeti adottságok,
termesztenek intenzív kultúrákat), a
vízgyűjtő rendszerekben rendelkezésre álló vízkészletekhez és a tényleges öntözési igényekhez tervez-

zük kialakítani, lehatárolva a pontos
fejlesztési irányokat. Éppen ezért a
második körös vízigényfelmérés az
öntözőrendszerek hatóterületét
érinti.
A felmérés a falugazdászok közreműködésével valósul majd meg,
akik megkeresik az öntözőrendszerek hatóterületén gazdálkodást
végző termelőket és velük közösen
töltik ki az erre a célra készült kérdőívet az AKI és az OVF által kialakított
szoftveres alkalmazás segítségével.
A kérdőív a jelenlegi helyzetre
(öntöz-e vagy sem a termelő),
annak okaira, valamint a jövőbeni
tervekre kérdez rá oly módon, hogy
a kitöltés eredményeként parcellaszinten láthatóvá váljon, hol van
igény az öntözésre és hol nincs. A
falugazdászok egy hozzájáruló nyilatkozatot is kérnek a termelőktől,
amely alapján a termelő adatai és
parcelláinak elhelyezkedése felhasználhatóak lesznek a stratégiához.
A kérdőív eredményei alapján,
a termelői bevallások nyomán

kerülnek kijelölésre azok a pilotprojektek, amelyeknél elsőként
indulhat meg az állami támogatás melletti termelői beruházás,
valamint a meglévő állami és
közületi csatornák felújítása és
fejlesztése.
Azon termelők véleményére és
válaszaira is kíváncsiak vagyunk,
akik az öntözőrendszerek hatóterületén kívül esnek, azonban őket a
harmadik körös öntözési vízigényfelméréssel szeretnénk megszólítani. Ez a felmérés elsősorban a
középtávú tározóépítési programhoz kapcsolódik majd.
Az öntözésfejlesztési stratégiában hazánk termőterületeit a vízzel
elláthatóság és termeszthetőségi
szempontok alapján öntözhetőségi
övezetekbe kívánjuk sorolni, úgymint öntözhető, kis beavatkozással
öntözhetővé tehető, nagy beavatkozással öntözhető területek, valamint, ahol a feltételek nem adottak,
így (környezetvédelmi, természetvédelmi, jelenleg fennálló aránytalanul nagy költség miatt) jelenleg
nem öntözhető területek. Az övezetek tulajdonságaihoz illeszkedően
fejlesztési irányok, intézkedési tervek kerülnek meghatározásra,
amelyek mind rövid, mind hosszú
távon megoldást kínálnak az adott
övezetben szükséges beavatkozásokra.
A stratégia továbbá megoldási
javaslatokat fogalmaz meg az öntözésfejlesztés jelenlegi kihívásaira:
többek között a termelői együttműködések hiányára, a felszíni vizek
közvetlen termelői elérhetőségének nehézségeire, a mezőgazdasági területek elaprózott tulajdonosi
szerkezetére, az infrastruktúra helyzetére (felszíni vízrendezési művek
üzemeltetési problémái), végül, de
nem utolsósorban a vízjogi engedélyezési rendszer összetettségére.
n Tasnádi Gabriella
vízgazdálkodási szakértő
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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.
A drága külföldi szendvicspanel
helyett minőségi, hazai alternatívát
kínálni – ezzel a nem titkolt céllal alapította meg Bánházi Barnabás 2004ben a Cellspan Épületelem Gyártó és
Forgalmazó Kft.-t. A társaság létrejötte nem minden előzmény nélküli.
Bánházi Barnabás több mint tíz évet
töltött el a szakmában egy jó nevű,
nemzetközileg is ismert, külföldi tulajdonú és székhelyű cég alkalmazásában. Az itt szerzett tapasztalatok
adták azt a magabiztosságot, szakmai muníciót, amellyel bátran belevágott az önálló vállalkozásba.
Az induláskor főként alvállalkozókkal dolgozó cég mára közel 20
saját, állandó alkalmazottal rendelkezik és néhány megbízható,
kipróbált alvállalkozóval együttműködve igyekszik kielégíteni a megnövekedett vevőigényeket. Ma már
jóval összetettebb a célkitűzésük,
közölte Bánházi Barnabás. A könynyűszerkezetes épületek generálkivitelezésével szeretnék segíteni
a beruházókat céljaik elérésében,
azzal, hogy megbízható partnerként gyorsan – akár 8 hét alatt – és
költséghatékonyan, reális áron építik fel a növekedéshez szükséges
létesítményüket, legyen az raktár,
csarnok, műhely, hűtőház, avagy
sportcélú létesítmény.
A Cellspan Kft. fő tevékenységi
köre a generálkivitelezés, de acélszerkezetek, trapézlemezek gyártásában,
szendvicspanel forgalmazásában,
szállításában is állnak rendelkezésre.
A társaság szolgáltatása magában
foglalja a projektek megtervezését,
az elemek legyártását és a szerelést is.
Mindig az igényeknek megfelelően a
legkorszerűbb és leggazdaságosabb
megoldást kínálják vevőiknek.

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

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

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

… netán fedett tárolóról…

… vagy akár zöldség-gyümölcs tárolóról, hűtőcsarnokról.
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Szüretelje le a kedvezményeket
Agrár Partner Fix Számlacsomag
Akciónk keretében!
A Sberbank számos agrárvállalkozás sikeréhez hozzájárult már.
Ak
ktuá
áliis akciiónkban csö
ökkentjjük az Ön vá
állalkozá
ása szá
ámá
ára
leg
gfontosabb számlavezetési költs
ségeket.
Kedvezményeink (többek között):
0 Ft-os számlacsomag havi díj
0 Ft-os bankkártya-kibocsátási díj
0 Ft a pénztári készpénzbeﬁzettés
0 Ft a havi első 2 db, bármely be
elföldi
ATM-ből történő készpénzfelvéttel
0 Ft-os elektronikus szolgáltatá
ások (Sberbank Online Banking
szolgáltatáshoz kapcsolódó tok
ken egyszeri igénylési díj,
Sberbank SMS szolgáltatás havi díj)
A jelen akciós számlavezetési ajánllaton túl igényelhető
Ag
grár Széchenyi Kártya, valamint egyéb kedvezményes
hittelkonstrukciókkal, ﬁnanszírozás
si megoldásokkal is
állunk ügyfeleink rendelkezésére.
További információért érdeklődjön személyesen
tanácsadóinknál bankﬁókainkban (akár telefonon
előre egyeztetett időpontban is), vagy keresse fel
weboldalunkat.

06 40 41 42 43
www.sberbank.hu

Az akcióban bankunknál újonnan szerződő agrárvállalkozó (ősterr melőktől, családi gazdálkodóktól
a nagyobb agrárválla
alkozásokig) mikrovállalati ügyfelek
vehetnek részt. Szerződni az akció keretében 2018. 03. 30-ig lehet.
A kedvezményes időszak vége: 2019. 03. 31.
A számlacsomag havidíj kedvezmény a számlacsomag-szerződésben megjelölt
bankszámlára vonatkozik. A bankkártya díjkedvezmény az Ügyfél által elsőként
igé
ényelt elektronikus vagy dombornyomott ba
ankkártya kibocsátásakor felszámítandó
egyszerri díjtételre vonatkozik. Készpénzbeﬁzetés ese
etén 100 db forintérmét, illetve a zsákos
beﬁzetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben érvényes
a kedvezmény. ATM-ből történő készpénzfelvétel esetén a könyvelési díj felszámításra kerül.
Elektronikus úton le
eadott megbízás alatt a Sberba
ank Online Banking vagy Sberbank Business Online
rendszeren leadott megbízzások értendők.
A jelen tájékoztattás nem telljes körű
ű és nem minő
ősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sbe
erbank
Magyarország Zrt.. az ajánlati kötöttséget kizárrja. Azz Akció részletes szabályait a Sberbank Magyarország Zrt. „Hirdetm
mény
az Agrár Pa
ar tner Fix Számlacsomag Akció feltételeiiről” megnevezésű hirdetménye és az abban hivatkozott Szerződések
k,
Kondíciós Listá
ák, Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Terméktájékoztatók és Üzletszabályzatok tartalmazzák.

EBKM: 0,01%
%

A hatékony
gazdálkodás alapja.
A Prímaenergiával egyszerűbbé
válnak a hétköznapok.
Válassza a Prímaenergia tartályos gázszolgáltatását, ami
a földgázvezetékektől távol eső helyeken is ideális megoldás.

