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Házhoz visszük
az agrárium híreit!

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

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

20% extra engedményt
biztosítunk!
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Tartották a határidőt
a gazdálkodók
Lezárult az egységes kérelmek beadásának
időszaka Baranyában is, a megye gazdái nem
hagyták az EK beadását az utolsó pillanatra.
A 2015. évtől bevezetett új támogatási rendszer nagy kihívás elé állította a gazdálkodókat, de az elmúlt két évben megszerzett
tapasztalatok alapján az idei évben határidőmódosítás nélkül beadták kérelmeiket 2017.
május 15- ig.
A korábbi évekhez viszonyítva a gazdálkodók 96,9 százaléka nyújtotta be igénylését.
Baranya megyében a május végéig ez mindösszesen 4710 darab kérelmet jelent, amelyben a falugazdászoknak jelentős szerepük volt, kamarai meghatalmazással 3323 kérelem született meg.
A falugazdászok szakmai segítségnyújtása nagyban hozzásegítette a termelőket a minél teljesebb kérelem benyújtásához, mivel összesen 41 jogcímen lehetett
támogatási és kifizetési kérelmet igényelni. A jogcímek közül többek között területalapú, állatalapú, erdészeti, valamint a vidékfejlesztési program felhívásaihoz
kapcsolódó kérelmek is benyújtásra kerültek. A megye 98,5 százalékát igényelték
le a gazdálkodók, amely 221 950 hektárt jelent.
Az új támogatási rendszerrel bevezetésre került zöldítés kapcsán kellett a termelőknek leginkább tapasztalatokat szerezni. Mostanra elmondható, hogy az ökológiai jelentőségű terület típusai közül a parlagon hagyott területet, a nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területet és az ökológiai jelentőségű másodvetést (EFA)
alkalmazzák az igénylők. A 2015. évi zöldítés bevezetése óta több jogszabály-módosítás történt meg, amely megkönnyítette a termelők feladatát. Ugyanezen változások elmondhatók a termeléshez kötött támogatásokhoz kapcsolódóan is.
Fontosnak tartom felhívni a figyelmet, hogy az egységes kérelmet a beadás
után ellenőrizzék a termelők. A jogszerű földhasználat meglétének ellenőrzése,
illetve az állatalapú igényléseknél szintén kísérjék figyelemmel a tenyészet-nyilvántartásukat, például az anyatehénnél a termékenyítési és ellési bejelentéseiket.
Az elmúlt évek szélsőséges időjárásai és a megnövekedett vadkár miatt tanácsolom, hogy a vis maior bejelentéseiket is időben tegyék meg.
Az elmúlt években egyszerűsített mezőgazdasági kistermelői támogatást
kérelmezett termelők területnagyságukat a 2015. évi állapotnak (kifizetési határozatnak) megfelelően meg kell tartsák, a csökkentés nem elfogadható, amen�nyiben ez irányban mégis változna a területük, bármelyik évben ki tudnak lépni a
rendszerből. Az idei évben fontos szempont volt a pontos rajzolás a területek
megadásánál. Ezen rajzok a jogszerű földhasználattal lefedett helyrajzi számokon kell hogy elhelyezkedjenek. Tanácsolom, hogy ellenőrizzék a kérelemben
bejelentett EFA 5 százalékát is.
Minden gazdatársamnak sikeres gazdálkodást és gyors kifizetést kívánok!
Rittlinger József
Baranya megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Hazánk fontos
szereplője a világ
vetőmagpiacának
Hatvankét ország csaknem
1700 szakemberének részvételével zajlott le a négynapos ISF
Vetőmag Világkongresszus
Budapesten. Elhangzott: világszinten több milliárd dolláros
kárt okoznak az illegálisan forgalmazott, hamisított vetőmagok.
Az ISF jövőképe egy olyan
világ, ahol, szem előtt tartva a
fenntartható mezőgazdaságot
és az élelmiszer-biztonságot, a
legjobb minőségű vetőmag
mindenki számára elérhető –
hangsúlyozta Jean-Christophe
Gouache, a szervezet elnöke.
Mint mondta, a következő
években felértékelődnek a klímaváltozás miatti időjárási
stressznek jobban ellenálló
növényfajták. Az ISF-elnök
hozzátette, másrészt nagyon
fontos feladatot jelent a szövetség és a tagszervezetek számára a növényegészségügyi
kockázatok csökkentése, a kórokozók és kártevők világméretű elterjedésének kezelése a
védekezési módszerek fejlesztésével, valamint az ellenőrző

rendszerek harmonizációjával.
A világ vetőmag-előállításának
értékét évente mintegy 50 milliárd dollárra becsülik a szakemberek. – Magyarország fontos és aktív szereplője a nemzetközi piacoknak – ismertette
Takács Géza, a magyar Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács
elnöke. – A hazai szektorban
előállított vetőmagmennyiség
30 százalékát, mintegy 100
ezer tonnát külpiacokon értékesítenek a cégek. Hazánk
Franciaország, Hollandia, az
Egyesült Államok, Németország és Chile után a hatodik
legnagyobb exportőr a világon. Idén Magyarországon
összesen 130 ezer hektáron
állítanak elő vetőmagot. A
szektor éves forgalma 100 milliárd forintot tesz ki. Ennek a
fele a kukorica, repce, valamint
a napraforgó értékesítéséből
keletkezik. A hazai ágazatban
ma 887 cég, nagyüzem, intézmény és magángazdaság tevékenykedik.
n Vetőmag Szövetség

Gombafogyasztást
ösztönző
kampány indult

Idén ismét találkozhatnak a
vásárlók különböző zöldség- és
gyümölcsfélék fogyasztását népszerűsítő kampányokkal az áruházláncokban. Júniusban a hazai
csiperke- és laskagomba kerül a
fókuszba. A kampányok mellett
új, szórakoztató edukációs közösségi oldal is indult a Facebookon
Itthonról-Otthonra címmel, a
hazai élelmiszerek népszerűsítésére. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) által szervezett
program, amelyhez a kiskereskedelmi láncok (Auchan, CBA, Lidl,
Metro, Spar, Tesco) és hazai termelők is csatlakoztak, a gomba
esetében határozottan indokolt,
hiszen a tapasztalatok szerint az
egy főre eső fogyasztás igen alacsony, mindössze 1–1,5 kilo
gramm évente. A kampány célkitűzése, hogy ezt megduplázva,
évi 3 kilogrammra növekedjen az
egy főre jutó hazai fogyasztás –
jelentette be Győrffy Balázs, a

NAK elnöke a kampánynyitó
sajtóeseményen. A magas
ásványianyag- és vitamintartalmú, értékes fehérjéket és zsírsavakat tartalmazó gombafélék itthon inkább ősszel-télen keresettek, pedig az év további időszakában is érdemes őket felvenni a
változatos étrend alapanyagai
közé.
A hazai gombatermelés az
utóbbi években növekedett, a
2008-ban regisztrált 18 ezer tonnás mennyiségről a tavalyi évre
közel 30 ezer tonnára bővült,
nagyjából 15–20 milliárd forintos
éves termelési értéket produkálva. A megtermelt gomba 90 százaléka csiperke, 7–8 százaléka laskagomba, ezek közel 60 százaléka
exportra kerül. Magyarországon
18–20 nagyobb és 300–400
kisebb gombatermelőt tartanak
nyilván, az ágazat mintegy 4500
főt foglalkoztat.
n NAK
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Adómentesség az 1 hektár
alatti belterületi ingatlanokra
Az önkormányzat képviselő-testületének egyik alapvető joga, hogy
rendeletek útján a helyi adóztatást
szabályozza. Országszerte 2014-től
több helyen bevezetésre került a
belterületi fekvéssel rendelkező
ingatlanokkal összefüggő és azokra
kivetett adó. Az adó alól viszont
mentesülhetnek azok a tulajdonosok, akik megfelelő igazolással rendelkeznek arról, hogy a belterületi
telek teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt áll. Az igazolást a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Megyei Igazgatósága (NAK megyei
igazgatóság) állítja ki.
Az ide kapcsolódó, adómentességgel kapcsolatos szabályokat a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tartalmazza. Ezt figyelembe
véve 2017-től az alábbiakat vizsgálja
a NAK megyei igazgatósága az ilyen
jellegű ügyekben.
A jogszabály szerint csak úgy
lehet mentesülni a fent megjelölt
adó alól, ha a mezőgazdasági
művelés alatt álló belterületi telek
az ingatlan-nyilvántartásban 1 hektárt meg nem haladó nagyságú,
művelés alól kivett területként szerepel. További feltétel, hogy az ügyfél a teljes területét a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően művelje. A NAK megyei igazgatósága csak ezeket a művelési ágak-

A május 31-ig beküldött
bevallások alapján megállapított felügyeleti díjat két
egyenlő részletben, 2017. július
31-ig, valamint 2018. január
31-ig kell befizetniük az érintetteknek a NÉBIH-hez. Az
átutaláshoz szükséges pénzügyi bizonylatok már letölthetőek a bevallási felületről.
 n NAK

Újraválasztották
Kukovics
Sándort
nak megfeleltethető művelési
módokat fogadja el.
A teljes terület tekintetében fontos, hogy nem zárja ki az igazolás
kiadását a közüzemi szolgáltató
által létesített, nem kizárólag a
földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést
szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott
kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület. Fel kell
hívnunk azonban az ügyfelek
figyelmét arra, hogy az adókötelezettség, illetve az adómentesség
megállapítása további, a hivatkozott jogszabályban rögzített, az
önkormányzatok hatáskörébe tartozó kérdések elbírálásától függ.
Így a NAK által kiállított, a teljes
területen folytatott mezőgazdasá-

gi művelés tényét bizonyító igazolás nem eredményezi automatikusan az adómentesség önkormányzat általi megállapítását.
A kérelmeket a telek fekvése szerint illetékes NAK-hoz, naptári év
június 9. és szeptember 30. között
lehet benyújtatni. A kérelem mellé
csatolni kell az érintett telek aktuális
állapotát igazoló tulajdoni lapot,
valamint annak térképmásolatát is.
A kérelemre indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle
alapján kiadott okirattal lehet igazolni azt, hogy az ingatlan teljes
területe mezőgazdasági művelés
alatt áll.
Az eljárás illetéke helyrajzi számonként 3000 forint.
n NAK

Feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat
A belföldi és az unióba irányuló baromfiszállítások is zavartalanul folyhatnak országszerte,
miután az állategészségügyi
hatóság május 24-én feloldotta
az utolsó, magas patogenitású
madárinfluenza miatt elrendelt
Bács-Kiskun megyei korlátozást. Az országos főállatorvos
május 29-ei határozata alapján

Letölthető
bizonylatok

megszűnt a baromfik zárt tartásának kötelezettsége is, azonban a zártan etetés és itatás a
jövőben is kötelező. Az utolsó
korlátozás alatti területek feloldásával – az uniós és hazai jogszabályokban előírt feltételek
teljesítése alapján – immár
zavartalanul folyhatnak a belföldi és az unióba irányuló szállítá-

sok az ország teljes területéről.
Hazánk mentes státuszát a
vonatkozó nemzetközi kódex
értelmében 2017. augusztus
24-én nyeri vissza, így a jelenleg
teljes importtilalmat alkalmazó
úgynevezett harmadik országokba leghamarabb ekkor
indulhatnak újra a szállítmányok.

Újraválasztották Kukovics
Sándort a COPA-COGECA
juh-kecske munkacsoportjának elnökhelyettesi posztjára.
A munkacsoport munkájában
a NAK delegált szakértőjeként
részt vevő szakember a május
30-ai tisztújítást követően
újabb két évig látja el az elnökhelyettesi feladatait a francia
Michèle Boudoin elnök és a
spanyol Marco Antonio Calderon Villalba alelnök mellett.
 n NAK

Ismét Mélykúti
az elnök
Új elnökséget választott a
Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács, amelyben
először kapott helyet négy
kiskereskedelmi lánc egyegy képviselője is. A vezető
tisztségviselőket megerősítették pozícióikban. A szervezet háromévente tart
tisztújító közgyűlést. Az
idén 25 éves terméktanács
a 22 fős elnökséget is megválasztotta, amelyben először foglal helyet a 4 kiskereskedelmi lánc egy-egy
képviselője is.
 n agrarszektor.hu
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Óriási érdeklődés volt a mezőfalvi szántóföldi napokon
Nagy sikerrel zárult
a május 31. és június
1. között megtartott
I. NAK Szántóföldi
Napok és
AgrárgépShow –
Mezőfalva. A nagyon
magas színvonalú
esemény fő produkciója a mozgógépes
bemutató volt.
Nagyszabású rendezvénynek
szánta a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a Mezőgazdasági Eszközés Gépforgalmazók Országos Szövetsége az I. NAK Szántóföldi Napok
és AgrárgépShow – Mezőfalva elnevezésű eseményt, és az is lett belőle. Már a házigazda Mezőfalvai Zrt.
központja felé tartva fel-feltűnt a
messzi távolból a színes, zászlóerdős, sokgépes, sátras forgatag, ami
meglehetősen szokatlan egy mezőgazdasági földterületen. Majd egyre
beljebb haladva igazolást nyert,
hogy megérte megálmodni a közel
40 hektáros területre az álló- és
mozgógépes, növénytermesztési
fajta- és technológiai bemutatókat
és egyéb kiállításokat, szakmai
tanácskozásokat.
Mintegy 120 kisebb-nagyobb
agrárvállalkozás érezte úgy, hogy
érdemes jelen lennie ezen az eseményen – mutatott rá Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke nyitóbeszédében. A
szántóföldi bemutatót a NAK és a
MEGFOSZ hónapokkal korábban
kezdte el szervezni, és ahogy a
kamara elnöke fogalmazott, rengeteg munkát, lelkesedést és energiát
tett bele mindenki azért, hogy a
kezdésre minden az eredeti elképzeléseknek megfelelően készüljön
el. Zászlós Tibor, a Mezőfalvai Zrt.
vezérigazgatója, a NAK alelnöke
elmondta, hogy a versenyképesség
mellett az innováció és a precíziós
gazdálkodás a másik két terület,
amelyekre a rendezvény fókuszál.
Harsányi Zsolt MEGFOSZ-elnök ezt

A megnyitón Kis Miklós Zsolt
agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkár, a NAK alelnöke reményét fejezte ki, hogy lesz folytatás.
Azt is megjegyezte, hogy a rendezvény akkor lesz sikeres, ha a gazdák
azt mondják, megérte eljönni, mert
rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek.
Font Sándor, az Országgyűlés
mezőgazdasági bizottságának
fideszes elnöke Magyarország legnagyobb szántóföldi rendezvényén elmondta, hogy a magyar
agrárium 2010 óta folyamatosan és
nagymértékben hozzájárul a GDP
növekedéséhez, az ágazat kibocsátása pedig hat éve növekszik. Hoz-

zátette: a tavalyi év is kiemelkedő
volt, az export nyolcmilliárd euró
felett alakult, a külkereskedelmi
mérleg pedig hárommilliárdos
pozitívummal zárt. Megjegyezte,
hogy nincs másik ágazat, amely
ilyen mutatókkal bírna. A bizottsági elnök közölte, hogy az agráriumban 217 ezer ember dolgozik, ami
27 százalékkal több, mint 2010ben, miközben az ágazat jövedelmezősége 42 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban.
Tájékoztatása szerint a vizsgált hat
év alatt, 2016-ig közel 40 százalékkal nőtt a magyar mezőgazdaság
exportja.

A kétnapos eseményre összesen
mintegy 15 ezren látogattak ki.
Nos, mi elégedetlen szakembert
nem láttunk, tehát ilyenformán
sikeresnek tekinthető az I. NAK

Szántóföldi Napok. A szervezőket
legfeljebb egy teher nyomhatja: az
igen magas nívót tartani kell majd
2018-ban is.
n Raffai Ferenc

Pápán volt az agrárium színe-java
megerősítette: mint mondta, a gépbemutatókkal a precíziós gazdálkodásra való áttéréshez is hozzá
kívánnak járulni.
Az érdeklődők pedig „testközelből” is tapasztalhatták, milyen is ez.
A szántóföldi bemutató volt – az
egyik – legnagyobb attrakció a szervezőktől, és mivel össze is lehetett
hasonlítani egymással az eszközöket,
talán érthető, hogy a látogatók zöme
itt összpontosult. Itt azt nézték a
részvevők, hogy mit művel a földdel

egy-egy eszköz. – A szerszám és a
talaj kapcsolatát nézzük csak – fókuszálta is a látogatók figyelmét a talajművelő gépcsoportokra a szakmai
kommentárként közreműködő Soós
Sándor, a Magyar Szántószövetség
elnöke. És bizony teljesen életszerű
volt: ugyanis az egyik gépkapcsolat a
hirtelen nekiindulás után pár métert
megtéve leállt, Soós szerint a nem
megfelelő beállítás miatt, és ilyen
olykor a „rendes” munkavégzés
során is elő-előfordulhat.

Ha nem is ilyen sokan, de jelentős
számban figyelték a hasonló
menetrend szerint lezajlott komplex technológiai megoldások
bemutatóját a kalászos és a repcekultúrákat felvonultató területen.
Az összehasonlításra itt is volt mód,
hiszen a programot levezető szakemberek csak úgy ontották a növényekkel, az alkalmazandó növényvédő szerekkel, permetező és
egyéb gépekkel kapcsolatos információkat.
Ha már permetező: szintén
komoly produkciónak számított a
permetezőgép-bemutató is –
igazodva ahhoz, hogy még az I.
NAK Szántóföldi Napok februári
beharangozó sajtótájékoztatóján
Harsányi Zsolt megjegyezte, idén
ez a téma lesz a rendezvény
középpontjában. A nyolc pályán
ugyancsak jelentős érdeklődés
mellett „versengtek” a gépek –
ami azt illeti, nem szívesen lennénk a választásra kényszerülő
gazdák helyében, hiszen a szupergépeket csaknem lehetetlen
volt összevetni.

Ha május és Pápa, akkor hagyományosan, immár huszonegy éve az
egyet jelent az agrárexpóval. A főszervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) elnöke, Győrffy Balázs köszöntőjében megjegyezte, az előző évi 120
kiállítóhoz képest most 140 vállalkozás
gondolta úgy, hogy az expó méltó
helyszín termékeinek, szolgáltatásainak bemutatására. Egyúttal megköszönte Pápa önkormányzatának, hogy
néhány éven át, amíg a NAK újra a
kezébe nem vette a főszervezői feladatokat, megőrizte az expó értékét,
presztízsét.
Hagyományosan a megnyitó után
adták át a vásári díjakat. A Pápai Hús
Kft. az élelmiszeripari kiállítói díjat
kapta meg, míg a NAK díját egy másik
húsos vállalkozás, a Somló Hús Kft.
vette át. A Tapolcafői Kertbarát Kör
duplázott, hiszen Pápa városának
különdíja mellett a Veszprém Megyei
Kormányhivatal különdíját is megkapta. A gépkiállítói díj a Constar Kft.-é, az
állatkiállítói díj Németh Ákos tenyésztőé lett, a vásári nagydíjat pedig az
Agromaster Kft. kapta meg.
Az első napon, május 19-én egy
másik fontos aktus is történt: együttműködési megállapodást kötött a NAK
és a több mint 600 taggal rendelkező

Magyar Szürke Szarvasmarhát
Tenyésztők Egyesülete (MSZTE). Ebben
az egyesület vállalja, hogy tenyésztési
tapasztalatait, eredményeit a kamara
számára hozzáférhetővé és felhasználhatóvá teszi, szakemberei tanácsadással, előadásokkal segítik a kamara szolgáltató és ismeretbővítő tevékenységét, a NAK pedig az MSZTE tenyésztési
programját népszerűsíti tagjai körében, továbbá elősegíti, hogy az
MSZTE-nek az ivadékvizsgálatban és a
tenyészérték-becslésben szerzett
tapasztalatait más tenyésztőszervezetek is felhasználják.
A nyitóceremónia után került sor a II.
Nyugat-magyarországi Agrárfórumra.
Itt Kis Miklós Zsolt, a NAK alelnöke,

agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Vidékfejlesztési Program pályázatainak aktualitásairól számolt be.
Mint mondta, a május 18-ai állapot
szerint a Vidékfejlesztési Programban
meghirdetett pályázatok több mint 50
százaléka a beruházási célú, mintegy
42 százalékuk normatív pályázat, és
eddig 58 ezer pályázati anyagot bíráltak el, 33 ezer pozitív döntés született.
Az államtitkár kitért arra is, hogy
négyezer pályázatot még most értékelnek, egyebek mellett az állattartó
telepekre vonatkozókat is. Sok olyan
pályázat is van, amelyeket a Magyar
Államkincstár még nem adott át tartalmi értékelésre a Miniszterelnökség
számára, ezek például az öntözésfej-

lesztést, kisüzemek fejlesztését és a
szennyvízkezelést érintő pályázatok.
Hozzátette: 400 milliárd forint értékű
pályázati keret nyitva áll még, egyebek
mellett öntözésfejlesztésre, borászati
termékfejlesztésre, erdősítésre, környezetvédelemre igényelhető pénz.
Keleti Marcellnak, a kamara élelmiszeripari igazgatójának előadásából
kiderült, hogy viszonylag kevés közepes méretű élelmiszer-feldogozó vállalkozásnak – amelyek megsegítését
célozta a GINOP-os pályázati kiírás –
kedvez a gyors pályázati kiírás. Mint
mondta, május 16-ig 55 kérelmet nyújtottak be, és a rendelkezésre álló százmilliárdos keretösszegből 42,5 milliárd
az igényelt támogatás, amelyből mintegy 10,5 milliárdot a hús- és baromfihús-feldolgozással foglalkozó cégek
szeretnének megkapni elképzeléseik
kivitelezésére.
A visszafogottság feltűnt az irányító
hatóságnak is, hiszen mint Keleti Marcell fogalmazott, az IH kérte a kamarát,
vizsgálja felül a pályázati feltételeket
annak érdekében, hogy még több
kérelem érkezhessen be. Ezt – időközben – a NAK meg is tette, és javaslatcsomagját el is juttatta az illetékeseknek.
n Raffai Ferenc
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Érdemes ellenőrizni a biztosítási szerződéseket

Megelőzhető az aratáskor keletkező tűzeset
A mezőgazdasági betakarítási munkálatokkal
ismét elkezdődik a tűzvédelem szempontjából veszélyeztetett időszak. Számos előírást
kell betartania a gazdálkodóknak, amelyekre
alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet.
A tűz az egyik leggyorsabban és
legnagyobb kárt okozó jelenség,
amelynek 99 százaléka emberi
tevékenységre vezethető vissza.
Többnyire a gondatlanság, felelőtlen munkavégzés, figyelmetlenség,
az elhanyagolt, gazos területek, a
szakszerűtlen gépkezelői hibák

okozzák, de igen nagy számban
vezethetőek vissza szándékosságra
is. A megyei katasztrófavédelmi
szervek az aratási felkészülést több
esetben a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara megyei szervezeteivel
közösen szervezett tájékoztatókkal
is segítik.

Legfontosabb szabályok
• A betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó legfontosabb szabályok:
• A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, leg
alább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó
készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet
részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően
az üzemeltető elvégezte.
• A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. A szemléről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el
kell helyezni.
• Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először
elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell
kialakítani. Amennyiben munkaszünet, leállás történik és a kombájnt
vagy a bálázógépet nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15
méter távolságban leállítani, szintén kötelező védőszántást készíteni.
• Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000
négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább
húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
• A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait a hatóság ellenőrzi, az égetés megkezdése előtt legalább 10 nappal a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyét kell kérni.
• A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell a
vad elmenekülési lehetőségét.
• Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén
is tilos tarlót égetni. 10 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani.
• Az égetés idején a terület nagyságától függetlenül a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy
jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A tűz kialakulása megelőzhető felkészüléssel, a szabályok betartásával,
így az egész éves mezőgazdasági
munka, a termés nem vész kárba.
Megelőzésként szolgál a gépek, tűzoltásra szolgáló berendezések karbantartása, illetve a telephelyek tűzivíztározóinak, a vízszerzési helyek
akadálytalan megközelítésének biztosítása. Érdemes meggyőződni az
oltóvizet szolgáltató berendezések,
valamint tartozékaik és szerelvényeik
üzemképességéről. Készítsük fel
munkatársainkat a betakarítási és
aratási munkálatok tűzvédelmi, illetve munkavédelmi ismereteiről, ellen
őrizzük az akkumulátorok megfelelő
védőburkolását, valamint kipufogó
és a szikratörő éghető anyagoktól
való megtisztítását. Figyeljünk arra,
hogy ne csepegjen az üzemanyag
vagy hidraulikafolyadék, mert ez
nagyban segítheti egy esetleges tűz
terjedését.

Biztosítás
a tűzkárra
Hasznos tudni, hogy a biztosítási
feltételekben megkülönböztetik a
betakarított terményben, gépekben, épületekben és a még lábon
álló szántókon keletkezett tűzkárokat. Az aratási felkészüléskor ellen
őrizzük azt is, hogy megfelelő-e a
biztosítási szerződésünk! Felül kell
vizsgálni, hogy a biztosítás fedezete
kiterjed-e arra is, ha a gépeinkben a

telephelyen kívül keletkezik kár,
illetve hogy tűzkárok során az oltás
és helyreállítás miatti károk költségei is térítésre kerülnek-e? Az aratási
munkák alatti káresemény miatt
szüneteltetni kell a termelést vagy
kiesett erőgépünket azonnal pótolni kell. A többhetes leállás komoly
pénzügyi veszteségeket okozhat,
erre érdemes üzemszünet-biztosítást vagy a gépcsere költségét térítő biztosítást is kötni. A biztosító
csak abban az esetben fizet, ha a
hatóságok a tűz okát nem emberi
mulasztásra vezetik vissza, hanem
valóban véletlen, váratlan esemény
miatt, például ha az öngyulladás,
villámcsapás miatt keletkezett. Kizárásra adhat okot, ha a kár megelőzése érdekében nem kerültek betartásra a hatósági, valamint a gazdálkodásra vonatkozó szakmai előírások, vagy szándékosság, dohányzás, eldobott csikk miatt történt a
tűz. A kigyulladásra leghajlamosabb
géptípusok a bálázógépek, kombájnok, a traktorokban a műszerfal és
annak környékéről keletkező és
onnan továbbterjedő tűzeset, a
traktorpótkocsin szállított szálas
rakomány. Tűz esetén a tudomására
jutását követően haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül be
kell jelenteni ezt a biztosítónak. A
tűzvédelmi szabályok be nem tartása miatt többmilliós bíráságot is
kiszabhat a tűzvédelmi hatóság.
n NAK
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Lassan heveri ki a válságot a tejágazat
Várhatóan még a nyári szünet
előtt kihirdetik az élelmiszeripari és
állattenyésztési beruházásokra kiírt
pályázatok nyerteseit – közölte kérdésünkre Nagy István. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára a tej világnapja alkalmából tartott rendezvényen kitért arra,
hogy a kormány a piaci szereplőkkel
együtt arra törekszik, hogy a hazai
tej minél nagyobb részét fel lehessen
itthon dolgozni, s az ne nyersanyagként hagyja el az országot. Ha a tejtermelők összefognak, kezükbe
veszik a feldolgozást és a kereskedelmet, akkor hosszú távon is biztonságosan nyereségesek lehetnek –
emelte ki az államtitkár. Mint mondta, Magyarország tejelő tehénállománya – sok EU-s tagországgal,
főleg a szomszéd országokkal szemben – a tejpiaci válság ellenére sem
csökkent, 2016 végén 209 ezer

volt. Tavaly a nyerstej felvásárlása 1
százalékkal, 1,552 millió tonnára
bővült az előző évihez képest. A
hazai tej termelői ára 2017. áprilisban
literenként meghaladta a 92 forintot,
20 százalékkal nőtt az egy évvel
ezelőttihez képest.
Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács társelnöke emlékeztetett
arra, hogy egy évvel ezelőtt még
korántsem volt ilyen jó hangulatú a
tej világnapja, amikor a Miniszterelnökség elé vitték a legszebb te

nyészállatokat, tiltakozva a kialakult piaci viszonyok miatt. A tavalyi
év rendkívüli veszteséget okozott a
termelőknek – szögezte le. Ugyanakkor – tette hozzá – 2016 második
felétől elindult a növekedés. Kérdésünkre elmondta, hogy sok termelő bizonytalanodott el tervezett
beruházásával kapcsolatban, mivel
a pályázatok elbírálásának csúszása jelentősen növelheti költségeiket. Mélykuti Tibor, a szervezet
elnöke emlékeztetett arra, hogy a

100 kg termés árából akár
600 kg extratermés!
Miért választana mást,
ha Pictor®-t is vehet?

A Pictor®-t az idei szezonban akár nettó - 2800 Ft/l kedvezménnyel is megvásárolhatja kereskedőpartnereinknél.* Az akció részletei a www.kedvezmenyklub.basf.hu
oldalon olvashatók.
Ha eddig nem használt fungicidet, mostantól pictorozzon! Megéri, hisz körülbelül 100 kg repce-/ napraforgótermés
értékének megfelelő befektetéssel 300–600 kg pluszterméshez juthat!**
Ha más gombaölő szert használt, idén használjon Pictor®-t! Körülbelül 20–30 kg repce-/ napraforgótermés értékének
megfelelő extra befektetéssel további 100–200 kg pluszterméshez juthat!**
*A hirdetés nem minősül konkrét és garantált ajánlattételnek. A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és
a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.
**A feltüntetett számításokat a BASF saját kisparcellás és üzemi kísérletei alapján közöljük.

piacon a negatív trendet a 2014-es
orosz embargó indította be, s azt
csak tavaly év végén kezdte kiheverni az ágazat. A jelenlegi felvásárlási ár mellett, a kormány által
adott támogatásokkal együtt, a
termelők már profittal dolgozhatnak. A magyarországi egy főre eső
évi 150–160 literes fogyasztás még
nagyon messze van a finnek 450
liter körüli fogyasztásától, tehát
van hová fejlődni – zárta gondolatait a terméktanács elnöke.
A Tej Terméktanács szerint egyébként az elmúlt három évben egyértelmű javulás tapasztalható a
magyarországi tejiparban, ugyanis a
hazai tejtermelés 2013 és 2016 között
10 százalékkal nőtt. A feldolgozók
által felvásárolt termelői nyerstej
mennyisége 13 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban.
n K. CS.

10

2017. június | NAKlap

Tiszta vizet öntenének a pohárba a méztermelők

Új rendeleteket várnak el az uniótól
A jelenlegi jogszabályok szigorítását és új
rendeletek megalkotását várják az Európai
Uniótól a közösség méhészei. A kínai méz
ma nemcsak az ágazat működését lehetetleníti el, az ellenőrizetlen forrásból érkező
áruk élelmiszer-biztonsági aggályokat is
felvetnek – derült ki az Európai Parlament
elé terjesztett magyar jelentésből.
Ismét előtérbe került az Európai
Parlamentben a Kínából érkező
hamis mézek ügye. A problémakörre az a saját kezdeményezésű
jelentés hívta fel legutóbb a figyelmet, amelyet nemrég Erdős Norbert fideszes képviselő,
az EP Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési
Szakbizottságának
tagja terjesztett a testület elé. A közösség
méhészeti ágazatának
helyzetéről szóló dokumentumot hamarosan
elfogadhatja a parlament. A Nemzeti Ag
rárgazdasági Kamara és
az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület
segítségével összeállított szakmai jelentés
szerint bár az Európai
Unió méhészeti ágazata a statisztikák alapján
folyamatosan fejlődik, a
valóságban azonban
minden évben csökken
a termelés. A világ más tájain ezzel
szemben jelentős mértékben nőtt
a megtermelt méz mennyisége.
Ide tartozik Kína is, ahol ma már
annyi mézet állítanak elő, mint a
világ legnagyobb méztermelő
országai és az Európai Unió együttvéve. Nem alaptalanul merül fel a
hamisítás gyanúja a távol-keleti
termékekkel szemben. Bár a kínai
mézet 2002-ben kitiltották az unióból, 2004-ben visszakerülhetett a
termék a közösségbe. Azóta min-

den évben 100 ezer tonnányi kínai
méz lépi át az unió határait.
A természetes mézet termelő
országok a világon megnőtt
kereslet hatására sorra emelték
az árakat az elmúlt időszakban,

Kína ezzel szemben a mennyiségek növelésével reagált a helyzetre. Ez a tény is erősíti a gyanút,
hogy a távol-keleti országban
nem természetes úton előállított
mézet visznek a piacra. Ez az
olcsó, silány minőségű áru jelenleg gátolatlanul özönlik az unióba, megbénítva ezzel a teljes
közösségi méztermelést. Ehhez
pedig a mézpiacot uraló uniós
kiszerelők is asszisztálnak: az
olcsón beszerzett kínai mézet a

jó minőségű belpiaci termékkel
keverik, a jelenleg hatályban lévő
szabályok pedig megengedik,
hogy az árut uniós és nem uniós
országból származó mézkeverékként vigyék a piacra – ezzel megtévesztve a vásárlókat.
A termék piaci jelenléte ugyanakkor élelmiszer-biztonsági aggályokat is felvet. A szakma számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a 2002-es
szermaradvány-problémát Kína a
méz szűrésével oldotta meg. A
gyantaszűrés bevezetése óta nem
akadtak fent a szállítmányok az
ellenőrzéseken. Ugyanakkor az is
tény, hogy ezzel az eljárással min-

den olyan kiemelten fontos komponenst is eltávolítanak a mézből,
amelyekért a szakemberek a mézfogyasztást javasolják.
A jelentés szerint a kínai méz
okozta problémát csak a jelenlegi
jogszabályok szigorításával és új
rendeletek életbe léptetésével
lehet feloldani. – Amíg nem tartja
be a mézpiac minden szereplője a
szakma írott és íratlan szabályait,
addig nem lesz nyugalom a piacon
– mutatott rá Erdős Norbert.

Az EP képviselő, illetve az agrárkamara javaslatai közt kiemelt
helyen szerepel a nyomon követhetőség biztosítása a kaptártól
egészen az asztalig, a határátkelőhelyeken pedig kötelező mintavételt vezetnének be. Emellett a sürgősségi riasztórendszerbe is
beemelnék a mézet, így ha hamis
terméket találnak a piacon, arról
azonnal értesíthetik egymást a tagállamok.
A minőség garanciáját jelentené,
ha az állati eredetű élelmiszerek
higiéniai szabályaira vonatkozó
tanácsi rendeletet a mézre is kiterjesztenék. Így mindenki biztos
lehetne abban, hogy a
boltokban csak kontrollált környezetben feldolgozott mézek közül
válogathat.
A Kínából származó
mézeket exportáló
cégek működését is át
kell világítani. – Itt az
ideje annak, hogy a
bizottság megindítsa
az antidömping eljárást
az egyes cégekkel
szemben – olvasható a
dokumentumban.
Az import visszaszorítását célzó lépések
mellett további intézkedésekre van szükség
annak érdekében, hogy
a méztermelés szintje
ne csökkenjen az unióban. Ebben segítene egy közvetlen
támogatási forma, a Közös Agrárpolitika költségvetéséből ugyanis
ma mindössze 0,03 % jut a méhészeknek. Nagy problémát jelent a
varroa atka pusztító jelenléte is. A
parazita ellen azonban hatékony
készítmények hiányában nem tudnak védekezni a gazdák. Az Európai Uniónak ezért támogatnia kellene a nagy gyógyszergyártó
cégek ilyen irányú kutatásait is.
n Köpöncei Csilla
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Az áfacsökkentés tapasztalatai
a sertéságazatban
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelten fontos feladatként
kezeli az alapvető élelmiszerekre
javasolt áfakulcs csökkentését,
hiszen annak versenyképességi,
gazdaságfehérítő, gazdaságélénkítő
és szociális vonatkozásai döntően
határozzák meg élelmiszer-gazdaságunk jövőjét, valamint ezen keresztül a vidéki lakosság megélhetését.
A sertéságazatra a korábbi években
folyamatos hanyatlás volt jellemző,
2012. évben az állomány 3 millió
darab alá süllyedt. A fekete- és szürkegazdaság részaránya a sertéságazatban meghaladta a 40 százalékot,
amelynek felszámolása érdekében a
kormányzat első lépésként 2014 elejétől az élő- és hasított sertés áfáját 5
százalékra csökkentette, ennek
hatására tisztult az élőállatok piaca:
a sertés- és a kocaállomány statisztikai létszáma növekedett.
Bár a csökkentés finanszírozás
szempontjából átmenetileg negatívan érintette a sertésttartással foglalkozó szereplőket (mivel szinte teljes mértékben áfa-visszaigénylő
pozícióba kerültek), kedvező hatás
volt az új vevői partnerek jelentkezése és az élősertés és félsertések
esetében a feketegazdaság visszaszorulása, ami sok esetben csak
annak a darabolt húsok piacára való
áttevődését jelentette.
A feldolgozás tekintetében súlyponti eltolódás történt a darabolt
húsok irányába, növekedett a belföldi beszerzés a vágóhidak és feldolgozók részéről, és csökkent a
külföldről, az országhatárt feltehetően csak papíron átlépő termékek
forgalma.
A csökkentés kedvező tapasztalatai közé kell sorolni a hazai sertéslétszám stabilizálódását, ami csak részben vezethető vissza valós létszámnövekedésre, egy része az eddig
nem nyilvántartott és nyomon
követett sertések legális gazdaságban való megjelenésének köszön-

kedvezőbb versenypozíciót teremtett a külföldről érkező (jellemzően
darabolt) sertéshús-beszállítókkal
szemben.
Nem csökkent azonban a belsőségek, olcsóbb húsrészek és a
fehéráruk áfája. Ezt azért kell megemlítenünk, mert a tőkehúsok
mennyisége az élő sertésnek csak
nagyjából felét teszik ki, a szalonnafélék és zsiradékok az egyharmadát,
a belsőségek és vágási melléktermékek mintegy 10 %-ot képviselnek. Míg a vágás során kitermelődő

hető. Ezt jól szemlélteti, hogy a sertésvágások száma az élőállomány
növekedését meghaladó mértékben nőtt és az élőállat export-import adatok sem indokolják a vágóalapanyag-növekedést.
Látható fehéredés tapasztalható,
a Magyarországon levágott sertések száma azóta is növekedést
mutat, hiszen a 2015-ben levágott
4,38 millió darabot követően 2016ban 4,63 millió sertést vágtak a
hazai vágóhidak. A vágásszám az
elmúlt négy évben folyamatosan

Vágósertések havi átlagárának és a sertéscomb havi átlag fogyasztói
árának összehasonlítása
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növekszik: 2014 óta 15 %-kal, 2013
óta (áfacsökkentés) közel 25 %-kal
nőtt és ez a vágásszám-növekedés
úgy valósult meg, hogy közben a
nyilvántartott hazai állomány újra
csökkent és az élősertés-import is
párhuzamosan csökkent!
Második lépcsőben a tőkehúsok
áfáját csökkentette a kormány 5
%-ra. A kereskedelmi láncok a 22
%-os áfacsökkentést teljes egészében eljuttatták a fogyasztó árakban
a lakosság részére. A kereslet 18–20
% körüli mértékben növekedett.
A kormány ezzel a döntésével
nemcsak a legálisan működő vágóés darabolóüzemek fennmaradását
tette lehetővé, hanem az addiginál

termékek egyik fele 5 %-os áfakulc�csal értékesülhet, addig az
„olcsóbb” termékek továbbra is a 27
%-os áfával megnövelt – relatív –
magasabb áron kerülnek forgalomba. A gyakorlatban például a sertéscomb – nettó áron számítva –
háromszor annyiba kerül, mint a
máj vagy más belsőség, bruttó
áron számolva azonban csak a duplájába.
Az alacsonyabb adókulcs kiterjesztését indokolják ezen termékek
értékesítési gondjai és az, hogy a 27
% áfa így olyan termékeken maradt
érvényben, amelyek alacsony árfekvésük következtében főleg az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók

körében keresettek. A sertéságazatban tapasztalt áfacsalások és a feketegazdaság érdemi visszaszorítása
érdekében amúgy is a csökkentési
folyamat teljes termékpályán történő végigvitelére lenne szükség.
2016 I. fél évének alacsony árai a
nemzetközi piacokon történt változások miatt, az év közepén az élőállat-árak egész Európában – így
Magyarországon is – meredeken
emelkedtek, amely természetesen
a tőkehúsok árában is megjelent.
Ki kell azt is emelnünk, hogy a
tőkehúsokra meglépett áfacsökkentés nélkül a megemelkedő élőállat-árak miatt a fontosabb húsrészek kiskereskedelmi ára az elmúlt
fél évben akár a lélektani 1500 Ft/
kg fölé is kerülhetett volna. Ez
mind a fogyasztásra, mind ezáltal
az ágazatra újabb, elhúzódó negatív hatást gyakorolt volna. De így,
az érintett tőkehúsok – magasabb
alapanyagárak mellett is – jelenleg
átlagosan 100–150 Ft-tal kerülnek
kevesebbe a fogyasztók számára,
mint 2015-ben.
A tőkehúsok áfacsökkentése
tehát nemcsak jó, de jókor meghozott döntés volt!
Végezetül, említsük meg, hogy
az elmúlt évben hatályba lépett a
Magyar Élelmiszerkönyv szigorítása. A fogyasztók számára egyértelműen kedvező, hogy az új szabályozás szem előtt tartja az
egészséges táplálkozás követelményeit és előtérbe helyezi a
minőség további javítását. Érthető
dolog, hogy a magasabb hústartalom okozta költségnövekedést
szükségszerűen az árakban is
érvényesíteni kívánják a feldolgozók, aminek segítésére és a
fogyasztói oldali ellensúlyozására
alkalmas lenne az alacsony áfamérték csökkentése a húskészítmények területén is.
n Dúl Udó
állattenyésztési szakértő
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Jakab István: A kamara mára megvalósította a létrehozásakor kitűzött célt

 jövőben tovább
A
erősödik a NAK
szolgáltatói oldala
Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, az elmúlt években elvégzett munka
eredményei ma meghatározó erővel bírnak a mezőgazdaság és
az élelmiszeripar fejlődésében – hangzott el a köztestület májusi
küldöttgyűlésen, ahol a küldöttek többek között a tagdíjkedvezmények kiterjesztéséről és meghosszabbításáról, illetve a választási szabályzat módosításáról is döntöttek. Kiderült az is, hogy a
megyei küldöttválasztásra november harmadikán kerül sor.
Mára megvalósult, amit a
kamarai törvény megalkotásakor
célul tűztünk ki, a köztestület a
vidék belső önkormányzataként
a legkisebbtől a legnagyobb termelőig összefogja az ágazatot –
jelentette ki Jakab István, az
Országgyűlés alelnöke, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz)
elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) májusi küldöttgyűlésén. Rámutatott: a kamara
a szakmai egyeztetésben új stílust honosított meg, ahol a legapróbb részletekig folytatott
viták a végén konszenzussal
zárulnak. Emlékeztetett arra,
hogy a jelenlegi ciklus a végéhez
közeledik, ezért a Magosz elnöke
azt kérte a tagságtól, hogy a
következő időszakban is tartsák
meg azt az együttműködést,
amely a kamara jelenlegi működését jellemezte. – Ha megtartjuk azt az összefogást, ami eddig
az erőnket adta, az eredmények

garantáltak a jövőben is – emelte ki.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
szerint a köztestület eddigi munkáját az építkezés jellemezte. A
kamara megalakulása után
néhány hónappal zökkenőmentesen átvette a falugazdász-hálózat
működtetését. – A szakemberek
ingyen végzik az őstermelő igazolványok kiadásával összefüggő
feladatokat, ami összességében
egymilliárd forintos megtakarítást
jelent az érintetteknek. A falugazdászok szerepe az agrár-vidékfejlesztési források sikeres lehívásában is megkérdőjelezhetetlen, a
hálózat segítségével az elmúlt
években ezermilliárd forintnyi
támogatás kerülhetett a gazdákhoz – mutatott rá. Szintén a falugazdászoknak köszönhető, hogy
az egységes kérelmek beadása
gördülékenyen haladt idén is, így
a határidő meghosszabbítására
sincs szükség. A május 15-ei
határidőig összesen 172 ezer kére-

lem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, ebből 120 ezer a falugazdászokon keresztül.
Az új őstermelői igazolványból
májusig 282 ezret adtak ki, idén
20 ezret módosítottak, hatezer
korábban érvényes igazolványt
pedig visszavontak a kamara szakemberei. Sikeresnek ítélte az
elnök az őstermelők adatainak
lekérdezését szolgáló okostelefonos alkalmazást is, az érdeklődők
eddig 70 ezer alkalommal kérdezték le az adatokat.
A törvényalkotás területén is
aktív volt a NAK az elmúlt fél
évben, összesen 100 jogszabályt
véleményeztek. Győrffy Balázs
szerint a végéhez közeledik a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Növényorvosi
kamarával folytatott tárgyalássorozat a permetezőgépek kötelező
felülvizsgálatának ügyében. A cél,
hogy a díj tovább csökkenjen, a
vizsgálat pedig egyszerűsödjön. A
legtöbbeket foglalkoztató témá-

ban is sikerült előrelépést elérni. A
korábban illegálisan fúrt kutak
engedélyeztetését a korábbi
2018-as határidő helyett 2028-ig
kell elvégezniük a gazdálkodóknak, a 80 méternél sekélyebb
kutak esetében pedig nem lesz
szükség bejelentésre sem. A vízkészletjárulék-fizetési rendszerben is változásra számíthatnak a
gazdák. Győrffy Balázs szerint egy
módosítással a jelenlegi 50, illetve
150 ezer köbméternyi ingyen
használható víz mennyisége a
duplájára emelkedhet. Nagy eredménynek nevezte az elnök, hogy
az idén jelentős többség mellett
fogadta el az Országgyűlés az új
erdőtörvényt. Feladat azonban
még így is akad: a törvényben
meghatározott szakirányítási
rendszer működtetésére nem
különített el forrást a kormány. –
Reményeink szerint a kormány a
jövő évi költségvetésben megtalálja a módját a feladat finanszírozásának – mondta.
Az áfacsökkentés ügyében is
újabb lépéseket várnak a kormánytól. A NAK egy ütemezett, a
gazdasági mutatók teljesítményéhez kötött forgalmiadó-mérséklést javasol. Így évről évre újabb
termékkörök kerülhetnek be a
kedvezményes, 5 százalékos áfakörbe.
Az elnök kitért arra is, hogy az
idén súlyos következményekkel
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járt a madárinfluenza-járvány a
baromfiágazatban. Az ilyen és
hasonló károkat egy krízisalap létrehozásával mérsékelné a kamara:
az agrár-kárenyhítési rendszerhez
hasonló, önkéntes alapú, részben
állami szerepvállalással működő
struktúrát hoznának létre. Emellett az állattenyésztési ágazatot is
bevonnák a támogatott biztosítások körébe.
A tavaly nagy sikerrel zárult
dinnye- és almakampányt az idén
is megismétli a kamara, a fogyasztásösztönző programba pedig a
gombát és a sütőipari termékeket
is bevonják. A francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezettel együtt 5 millió euróra
pályáztak, a friss termékek piacra
jutását segítenék. Emellett szakmai rendezvények sorával, köztük
az első NAK AgrárgépShow-val
igyekeznek a tagság igényeit
kiszolgálni.
A névjegyzéki szaktanácsadók
regisztrációját és képzését végezzük. Az idei évben tervezzük a
minősítési rendszer bevezetését.
Máig 60 százalékkal nőtt a duális
képzésben részt vevők száma, ami

többek között a kamara által elindított csoportos tanulói felelősségbiztosítás bevezetésének
köszönhető.
Az év legjelentősebb beruházása, a jégesőmérséklő rendszer
kiépítése is folyamatban van. A
vidékfejlesztési pályázatot már
benyújtotta a köztestület,hamarosan a támogatói döntés is megszülethet. – Az éves tagdíjbevétel
tízszeresét, évi 50 milliárd forintos
termelési értéket megóvó országos hálózat egy év múlva kezdheti meg működését – jelezte
Győrffy Balázs.
A jövőben tovább erősítik a
kamara szolgáltatói oldalát. A
pályázati tanácsadói hálózat sikeresnek bizonyult, a növénybiztosítások terén 4,5-szeres növekedést ért el a kamara biztosítási
szolgáltatása, a Birtokos névre
keresztelt telekommunikációs
flottába pedig 500 új előfizetőt
regisztráltak. Elkezdődött a
kamarai kártyák kézbesítése is, az
első körben tízezer tag kaphatja
meg az ügyintézést is jelentősen
megkönnyítő plasztikkártyát, az
év végéig pedig további 100 ezer

kamarai taghoz juttatják el az igazolványt.
A kamara modern mezőgazdaságot, hatékony élelmiszer-előállítást
és gyarapodó vidéket szeretne látni
a következő időszakban. Ennek
eléréséhez továbbra is kemény
munkára van szükség. A jövő szempontjából az egyik legfontosabb
kérdésnek az együttműködés elősegítését nevezte az elnök. – Remélhetőleg sikerült olyan megoldást
találnunk, amely valóban összefogásra ösztönzi a gazdákat. A kamara
ez irányú törvényjavaslatát az őszi
ülésszakban tárja az Országgyűlés
elé – emelte ki.
A küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta a kamara elmúlt évi
költségvetési beszámolóját, ahogyan az alapszabály-módosítást is
megszavazták a küldöttek. E szerint azok a tagok, akik ténylegesen nem végeznek agrár-élelmiszeripari tevékenységet, július
végéig rendezhetik a cégnyilvántartási adataikat, egyévnyi tagdíj
befizetésével pedig mentesülnek
az eddig felhalmozott tartozás
megfizetése alól. Emellett lehetőségük nyílik a tagdíjak arányosítá-

sára is az érintetteknek, ennek
aránya a korábbi 20 százalékról 33
százalékra, külön kérelem esetén
pedig 50 százalékra emelkedett.
A Birtokos hálózatának tagjai
pedig a telefonszámlájuk egy
részét jóváírhatják a tagdíjukban.
Az alapszabály módosításával a
kamarai osztályok rendszere is
változik, a hatékonyság növelése
érdekében a jelenlegi 15 helyett 9
kamarai osztály működik majd. A
küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a választási szabályokra
vonatkozó technikai módosításokat is, és döntöttek arról, hogy a
megyei küldöttválasztásra 2017.
november 3-án kerül sor.
Ugron Ákos, a Földművelésügyi
Minisztérium helyettes államtitkára
a küldöttgyűlésen az erdőtörvényről tartott előadásában leszögezte,
hosszas egyeztetés után sikerült
olyan szabályozást megalkotni,
amely egyensúlyt teremt az erdők
gazdasági, környezetvédelmi és
társadalmi funkciói között. Kondra
Laura, a Magyar Államkincstár
elnökhelyettese közölte, az új kifizetési ügynökség január elseje óta
összesen 100 milliárd forintot juttatott el a gazdálkodókhoz, június
végéig pedig legalább ugyanekkora összeg kifizetését tervezik. A
vidékfejlesztési program keretéből
az év második felében indulhatnak
el az utalások, az év végéig 200
milliárd forintot juttathatnak el a
nyertes pályázókhoz. Kis Miklós
Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a kérelmek elbírálásának ütemezéséről számolt be. E szerint júniusban döntés születik az élelmiszeripari pályázat első szakaszában
beérkezett kérelmekről, a kertészeti és az állattenyésztési felhívások
eredményét pedig júliusban ismerhetik meg az érintettek. A kisméretű terménytárolók értékelése is
folyamatos, a nyerteseket augusztus végén hirdetik ki, ahogyan
augusztus végén dönthetnek az
öntözésfejlesztést, illetve a kertészeti gépbeszerzést célzó kiírás
nyerteseiről is.
n Köpöncei Csilla
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Tájékoztató a 2017. évi agrárkamarai
tagdíjbevallásról és tagdíjfizetésről

BIRTOKOS

MOBIL
AZ AGRÁRKAPCSOLAT

Tisztelt Tagunk!
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a 2017-es tagdíjbevallási időszakához. A Kamara 2017. május 24-ei országos
küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így a tagdíjjal kapcsolatos szabályok több helyen kedvező módon változtak.
Az alábbiakban a tagdíjfizetéssel kapcsolatos további főbb tudnivalókat, illetve annak ütemezését foglaljuk össze.
A tagdíjfizetés alapja
A NAK-tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet megelőző lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján kell meghatározni. Az Alapszabályban
meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó sávokba (tagdíjfizetési osztályokba) történő besorolás ezen árbevétel alapján történik.
Ugyanakkor a NAK Alapszabálya számos tagdíjkedvezményi lehetőséget tartalmaz, amelyek a tagdíjbevallás során érvényesíthetőek:
– Amennyiben a tag agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 33 százalékát (külön kérelem
esetén az 50 százalékát), úgy kérheti, hogy a tagdíjfizetési osztályba sorolás csak az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétele alapján
történjen.
– Azon kamarai tagok, akik egyben valamely hegyközség tagjai, a tagdíjalapot képező 2016. évi árbevételüket csökkenthetik a hegyközségi
tagságot kötelezővé tevő tevékenységükből származó árbevételükkel.
– Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfizetés alapját képező 2016. évi árbevételét csökkentheti a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított, kapott mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások összegével, amennyiben a tagdíjfizetés
alapját képező árbevétele tartalmazza azt.
– Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfizetés alapját képező 2016. évi lezárt üzleti év nettó árbevételét csökkentheti
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott egyéb bevétellel (pl. traktorértékesítésből származó
bevétel), amennyiben a tagdíjfizetés alapját képező árbevétele tartalmazza azt.
– A jövedéki terméket előállító, illetve forgalmazó tag a tagdíjfizetés alapját képező 2016. évi nettó árbevételét csökkentheti az általa megfizetendő
és részére vissza nem térített, illetve meg nem térülő jövedéki adó összegével.
– Az elismert termelői csoportok, szervezetek a tagdíjfizetési alapot képező 2016. évi árbevételüket csökkenthetik a kamarai tagnak minősülő
tagjaik által részükre értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összegével.
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ÜZLETI
ÜGYFELEKNEK
Hogyan csökkenthetné
mobilszámláját?

LAKOSSÁGI
ÜGYFELEKNEK
Hogyan kaphatna
többet a pénzéért?

Tagdíjbevallás módja
A tagdíjbevallási időszak 2017. június 1-jétől 2017. július 15-ig tart. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése
mellett van lehetőség a bevallás megtételére. A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az
e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el
a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat átutalással vagy a Kamarától postán
kapott „fehér csekken”.
A tagdíj megfizetése
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve bevallás során igényelt, egyedi
azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni. Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát,
továbbá adószámát vagy adóazonosítóját. A tagdíj megfizetésének határideje: 2017. július 31.
Visszamenőleges kedvezményigénylési lehetőség
A NAK 2017. május 24-ei Küldöttgyűlése újra megnyitotta a tagdíjkedvezmények visszamenőleges igénylésére nyitva álló korábbi, 2016. október
31-ei határidőt. Ez a gyakorlatban a következőt jelenti.
Azon, 2016-ban és 2016-ot megelőző év(ek)ben is kamarai tagnak minősülő, 2016-ban a közhiteles adatbázisokból kapott adatok alapján a
tagjegyzékbe beemelt gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak, akik nem kívánnak agrárkamarai tagok lenni, ismételten lehetőségük
lesz a 2013–2015. évi, továbbá, amennyiben 2017-ben kamarai tagnak minősültek, a 2017. évi tagdíj- és esetleges pótlékfizetési kötelezettségük
elengedtetésére, amennyiben legkésőbb 2017. július 31-ig:
– a 2016. évi kiírt tagdíjukat (pótlékkal együtt) megfizetik és
– töröltetik az agrárgazdasági tevékenységeiket és
– a Kamara Alapszabálya II. fejezet G) 06–11. pontjában foglaltakkal (pl.: tagdíjalapot meghatározó arányosítás) nem élnek/éltek a 2016. évi tagdíj
vonatkozásában és
–m
 egküldik a nyilatkozatot arról, hogy vállalják, 2019. december 31-ig kamarai tagságuk nem keletkezik.
Az említett nyilatkozat az e-Irodába belépve készíthető el, az ezzel kapcsolatos részletes információk is ott érhetőek el.
A kedvezmény érvényesítéséhez azon tagoknak is szükséges a nyilatkozat újbóli megküldése – és az abban foglaltak teljesítése –, akik ezt a
nyilatkozatot korábban már megküldték ugyan, de az abban foglaltakat nem teljesítették.
Szintén 2017. július 31-ig van lehetőség az Alapszabályban nevesített, fent ismertetett kedvezmények (pl. arányosítás) visszamenőleges (2013–
2016. évre vonatkozó) igénylésére. Az ehhez szükséges, egyedi tagi nyilatkozat az e-Irodába belépve készíthető el, az ezzel kapcsolatos részletes
információk is ott érhetőek el.
További információk
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tájékoztatás nem teljes körű. A bevallásról bővebben a kamarai portálon lévő GYIK-ben is olvashat. Az e-Irodán
vagy az ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címen keresztül üzenhet ügyfélszolgálatunknak, valamint személyesen is felkeresheti falugazdászainkat.
Elérhetőségeinkről a portálunkon (www.nak.hu) kaphat tájékoztatást. Kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz munkaidőben a
+ 36 80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld számon.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Közösen
lebeszélhető
tarifák

Válassza Ön is a
BirtOKOS PLUSZ
tarifacsomagot!

A SIM kártyák között korlátozás nélkül
szétosztható a lebeszélhetőség, az
alapdíj mértékéig.

Az értékesítési statisztikák szerint a
legnépszerűbb csomag az ügyfelek
körében.

TELEK M

NAK TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.
Cím: 6000 Kecskemét, József Attila utca 15. fszt. 2.
Telefon: +36 1 696-00-96
E-mail: info@naktelekom.hu
Honlap: www.birtokosmobil.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Részletekért hívja a +36 1 696-00-96-os telefonszámot vagy látogasson el a www.birtokosmobil.hu oldalra.
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Görögországi tapasztalatok

A görög kertészet „bölcsőjében” jártunk
A Haifa és az I-Con.Share vállalatok meghívására egy 25 tagú,
termelőkből és szaktanácsadókból álló csoporttal Észak-Görögországba, Pella tartományba látogattunk el 2017. április 26–30.
között. A terület a görög gyümölcstermesztés bölcsőjének is
tekinthető. A görög–makedón
határhegység déli oldalán fekvő,
jó vízellátottságú medencében
koncentrálódik az őszibarack ter-

száma, annak ellenére, hogy a
talaj szerkezete nem a legalkalmasabb a növény számára.
Az ültetvények termesztési
rendszerei változatosak, az olyan
technológiai elemek, mint a térállás vagy a koronaforma nagyban
függenek attól, hogy a gazda
mennyit akar vagy tud ráfordítani
a kezdeti kialakításra és a későbbi
fenntartásra. Kisebb és nagyobb
ültetvényméretben is egyaránt

hogy a háló negatív hatást gyakorolhat a következő évi rügydifferenciálódásra, ezzel a termés
mennyiségére. Ezt a háló mikro
klímát módosító hatásával
magyarázzák, ezért csak a magasabban fekvő területekre javasolják, ahol a nyári átlagos hőmérséklet nem több mint 25–27 °C.
Fajtahasználatuk megfelel a nemzetközi trendeknek, legtöbbjük
általunk is ismert, világszinten elter-

Intenzív cseresznyeültetvény jégháló alatt (fotó: Hunyadi István)
mőterülete, kb. 40 ezer ha, ami a
teljes termőterület több mint kétharmada. Az 1960-as évek elején
itt létesült az első konzervgyár,
mivel felismerték, hogy az ipari
feldolgozásra alkalmas őszibarackfajták ebben a körzetben igen
nagy sikerrel termeszthetők.
Lényegében ez okozta a gyümölcskertészet felfutását. Jelentős felületen termelnek nektarint,
cseresznyét, kajszibarackot és
almát is. Zöldségtermelés főleg
hajtatásban folyik, a fő termékek a
paradicsom és az uborka. Az
utóbbi időben megszaporodott a
szabadföldi spárgaültetvények

megtalálhatjuk az adott fajra jellemző összes koronaformát a
hagyományos térállású váza koronától a nagy tőszámú központi
tengelyes szuperintenzív ültetvényig. A sokféle technológia ellenére jól látható, hogy a modern
intenzív termelés a fő irány.
A támrendszert, ahol a koronaforma miatt szükséges, mindenütt megtaláljuk. Jéghálót természetesen használnak, de nem általános, függ az adott területen előforduló jégesők gyakoriságától és
természetesen a termelő kockázatvállalási hajlandóságától. Cseresznyénél megfigyelték azt is,

jedt fajta. Természetesen dolgoznak
helyi fajtákkal is, mint például cseresznyénél a Tragana Edessa és
Tsoulakeiko, kajszinál a Tyrinthos és
a Bebekou. A gépesítés színvonala
és kora kissé elmaradottabb, mint
nálunk, de a célnak megfelelő.
Nagyon jellemző a kisebb, fülke nélküli, a sorokba beférő traktorok
használata. Ezekből az egészen
matuzsálemi korútól a legújabbakig
mindenféle megtalálható itt.
A szövetkezésre való hajlandóság igen kicsi, amelyet a korábbi
rossz tapasztalataikkal magyaráznak. Ennek ellenére értékesítési
nehézségekkel nem nagyon küz-

denek, mindenki el tudja adni az
általa megtermelt árut. Az öntözéssel kapcsolatos kérdéseinkre a
hivatalos válasz az volt, hogy
náluk is terveztetni és engedélyeztetni kell a kutakat. A gyakorlatban ez nem mindig történik
meg, a termelők az öntözővizet
alanyi joguknak tartják. Ennek
egyik magyarázata az, hogy sok
helyen rendelkezésre áll a még a
’70-es években az állam által ki
épített öntözési infrastruktúra,
amelyek működnek, de működtetésük körül igen sok a rendezetlen
kérdés.
Az idei évben a rendkívül hideg
tél, a tavaszi csapadék hiánya,
majd azt követően a kései fagyhullám itt is jelentős károkat okozott. Biztosítást lehet kötni elemi
károkra, más szempontból a kertészet eléggé magára van hagyva.
Kárenyhítési alap nincs, ráadásul a
kertészeti termelők semmiféle
állami támogatást – sem földalapút, sem termeléshez kötöttet –
nem kapnak, mivel a kormányzat
jól jövedelmezőnek tartja az ágazatot. Csak egy-két szántóföldi
kultúra részesül állami szubven
cióban.
Általánosan elmondható,
hogy a termesztés színvonala
jobb, mint hazánkban. Az alkalmazott módszerek átgondoltabbak, a tápanyag-utánpótlásra és a növényvédelemre sokkal
nagyobb figyelmet fordítanak.
Megjegyzendő azonban, hogy
déli ország lévén utóbbiban
sokkal nagyobb a termelők
mozgástere, jóval több készítmény és hatóanyag áll rendelkezésre. Az itt folyó kertészeti
termelés követendő példaként
szolgálhat a magyar termelők
számára is.
n Hunyadi István
– kertészeti szakértő
Kéki László – Haifa Hungary
Bogya Zita - Tész-Ész
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Borpiaci kilátások 2020-ig
Az International Wine and Spirit Research
(IWSR) által a 2017-es Vinexpóra készített
és a napokban bemutatott, 2020-ig tartó
időszakra vonatkozó előrejelzései alapján
10 jellemző borpiaci tendenciát lehet
kiemelni, amely több meglepetést is tartogat az ágazat szereplői számára.
Az előttünk álló néhány évben
várhatóan az ázsiai piac fejlődik
majd a legdinamikusabban. Kínában várható a legnagyobb
fogyasztásnövekedés az import
adatok alapján, amely a 2015–
2020 közötti időszakban 72 %-kal
járul a világ várható borfogyasztás-növekedéséhez. Jelenleg Kína
5,52 millió hektoliter bort importál (2015), amelynek értéke 2 milliárd US$. Az importált borok jelentős része, 71 %-a, palackos bor.
Folyóbort csak kisebb mennyiségben szállítanak Kínába, amely az
import mennyiségének 26 %-át
teszi ki. A legnagyobb beszállítók:
Franciaország, Ausztrália, Chile és
Spanyolország. Franciaország
egymaga 31 %-kal részesedik a
kínai import mennyiségéből, értékét tekintve viszont a 44 %-át
adja. A második helyen Ausztrália
áll 22 %-os piaci részesedéssel az
import értéket tekintve, Chile
pedig a mennyiség tekintetében
27,8 %-kal áll a második helyen,
őket követi Spanyolország. Chile
és Spanyolország az alacsonyabb
árú termékekkel jelenik meg a

kínai piacon. India esetében közel
50 %-os fogyasztásnövekedést
jeleznek előre, ahol Kínához
hasonlóan viszonylag alacsony a
borfogyasztás szintje. Bizonyosra
vehető, hogy olyan feltörekvő
országok esetén várható a legnagyobb növekedés, ahol jelenleg
csekély mennyiségű borfogyasztás jellemző.
Az Amerikai Egyesült Államok
Kína után a második motorja lesz
a világ borpiacának. Az USA jelenleg a világ legnagyobb fogyasztója a borimportadatok alapján. A
2020-ig tartó időszakban az
import értékét tekintve 11 %-kal
járul majd a piacbővüléshez.
Európa marad továbbra is a
világ legnagyobb borfogyasztója.
Európa jelenleg a világ borfogyasztásának 60 %-át adja. Az
első hely továbbra is megmarad,
annak ellenére, hogy a borfogyasztás tovább csökken a hagyományos bortermelő és borfogyasztó országokban, mint pl.
Franciaországban.
Portugália lesz Európa legnagyobb borfogyasztója: az előrejel-

Hatékonyabb képviselet
Az Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa (HNT) a közösen lefektetett célok, elképzelések mentén
kívánnak együttműködni, így hatékonyabban lehet szolgálni a termékpálya szereplőit a szaporítóanyag-termelőktől kezdve a szőlőtermesztőkön és a borászatokon át a kereskedőkig. A felek közösen
cselekednek a származás-, eredet- és minőségvédelem terén, s a
helyben történő ügyintézés kereteit is megteremtik. A szervezetek
a nemzetközi szakmai fórumokon is kölcsönösen képviselik egymás érdekeit.

zések szerint 2020-ra Portugália
borfogyasztása meghaladja Franciaországét. Ez a növekedés
főként a turizmus élénkülésének
lesz köszönhető. Franciaországban egyébként további 7,5 %-os
fogyasztáscsökkenést jeleznek
előre. Így az egy főre jutó éves
átlagos borfogyasztás 2020-ra
43,6 literre csökkenhet.
Az eddigi legnagyobb borimportőrök esetében nem lesz változás: továbbra is Németország és
Nagy-Britannia lesznek a legnagyobb importőrök, 2020-ra Kína
feljön a harmadik helyre.
Az első 10 legnagyobb fogyasztásnövekedési kilátásokkal bíró
országok között három afrikai
országot is találunk: Elefántcsontpart, Namíbia és Nigéria. Jelenleg
Afrika legnagyobb beszállítója
Spanyolország, tekintettel arra,
hogy a kontinensen főként folyóbor iránti igény jelentkezik.
A rozé borkategória fejlődik
majd a legdinamikusabban: bár
csak kis piaci részesedéssel bír
(2,3 %) a vörös- és fehérborokhoz
képest, 2020-ig 6 %-os piaci részesedésnövekedés várható, így elérheti a 3,5 %-os részesedést. Ezzel
szemben a másik két kategória
tendenciái nem változnak: a

vörösborok iránti kereslet tovább
csökken majd, a fehérborok iránti
keresletnél viszont további növekedés várható. Az előrejelzések
szerint 2018 után a fehérborok
piaci részesedése meghaladja a
vörösborokét.
A pezsgők tekintetében a Prosecco ugrásszerű növekedése várható: Olaszországban 13,6 %-os
fogyasztásnövekedést várnak, de
Nagy-Britanniában, az Egyesült
Államokban és a skandináv országokban is dinamikus piacbővülés
elé néz a termék.
A prémium iránti kereslet
tovább nő: várhatóan az 5 US$
feletti termékkategóriák iránti
kereslet nő a legnagyobb mértékben, amely főként az amerikai
piac növekedésének lesz köszönhető.
A nemzetközi kereskedelemben
Olaszország marad továbbra is a
legnagyobb exportőr a mennyiségeket tekintve, míg a borexport
értékét tekintve Franciaország
megőrzi az első helyét 2020-ig.
Spanyolország tovább folytatja
térhódítását a nemzetközi piacokon, különösen a Kínába irányuló
borexportja növekszik majd.
n Dr. Sidlovits Diána,
kertészeti csoportvezető
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A múlt és a jövő találkozása a jelenben

Hozzon hasznot a precíziós gazdálkodás!

Gyakori kép a tavaszi gyakorlatból: Folyékony N perzselés madártávlatból. Az okok nagyon sokrétűek
lehetnek. Hol van az észszerű határ?

Szilárd vagy folyékony nitrogén (N) formák?
Talajszkenner vagy N-szenzor? A látszólag
összefüggést nem mutató szakmai filozófiák
és korszakok találkozása helyezi fókuszba a
témát. Aktuális, mert még emlékszünk az
idei tavasz kihívásaira, tavasz és kihívás
jövőre is lesz, ezért a felkészülést már a nyáron érdemes elkezdeni.
Magyarország az az ország, ahol
termeszthető a paprika, a paradicsom, a kajszibarack, a repce, cukorrépa, burgonya. A felsorolásból érezhetjük, hogy e növények környezeti
optimumai nagyon távol vannak
egymástól. Változatos kultúrflóránk
mellett a klímánk szintén nagyon
változatos (változékony). Egyes évjáratokban szélsőséges, és amennyiben a klímajóslatok beválnak, ez csak
fokozódik.
Szilárd vagy folyékony nitrogén
(N) formák? Talajszkenner vagy
N-szenzor? – kérdeztük a szakértőt.
Lajos Mihály, az Agrofi-SZMI Kft. ügyvezetője szerint a mi viszonyaink
között sokkal inkább az „és” mint a
„vagy” a helyes problémafelvetés.
Mindenképpen fontos az ökológiai
és az agronómiai kérdések feltárása,
a műszerek sokszínűségének és
alkalmazhatóságuk megvilágítása.
Közölte, az idei évjáratban is megéltünk mindent: kemény fagy, csapadékhiány, majd – országrészenként
eltérően – csapadékbőség. A márciusi „hőség” után jött a fagyos április,
illetve hol, melyik országrészben,

melyik arcát mutatta meg a május.
Ilyen ökológiai körülmények közé
nem lehet sémákat ajánlani (főként
nem nyugati, atlanti klíma alól származó kliséket). Egyértelmű tendencia a folyékony N formák térhódítása.
Azonban itt is hamarosan érvényesülni fog az „expander-elv”, azaz vis�szaáll a természetes egyensúly a két
forma között.
A szakértő leszögezte, a folyékony forma ilyen mértékű térhódítását szakmai indokok nem
támasztják alá. A makrotápanyagokat a növények dominánsan a gyökéren keresztül veszik fel. Csapadék nélkül egyik N formánál sincs
meg a felvétel lehetősége, talán a
beoldás esélye nagyobb a folyé-

kony változatnál, de a gyökérhez
csak eső vagy öntözővíz juttathatja
le. Sokan még most tanulják a
folyékony nitrogén használatát.
Szórófejtípusok, keverhetőség,
szél, csapadék, „házimixek”, minden közrejátszik abban, hogy
milyen mértékű perzseléseket okozunk a különböző állományokban.
Ahol lehet, előtérbe kell helyezni
a kalászosok őszi N-trágyázását és
tavasszal korai N-kijuttatást kell
alkalmazni (formától függetlenül),
esélyt adva a gyökérzónába való
bejutásra. Ez csak annyira kockázatos, amennyire egy megkésett kijuttatás. Meg kell érteni, a vázolt környezeti adottságok mellett nincs
biztos séma. A nyugati trágyázási
sémák mantrázása, majd a nitrátérzékeny területek és azok direktívája
teljesen felforgatta a hazai szakmai
elveket. Nem kalkulálunk a talajaink
tápanyagmegtartó képességével és
csak a N kilúgzásáról beszélünk.
Pedig mérhető áthúzódó N-készletek maradnak egy-egy növénykultúra után a következő évre, veszteségek nélkül.

Az „N-szenzorok” (ez nem egy
készüléket, hanem egy eltérő elven
működő, de azonos alkalmazású
műszercsoportot jelent) és a műholdas, drónos biomasszatérképek pillanatnyi állapotokat mérnek fel.
Amennyiben rögtön történik is
beavatkozás, klímánk szeszélyességéből adódóan lehet, hogy már
akkor is elkéstünk. Erre az idei tavasz
sokáig emlékezetes példa marad. A
helyzetet tovább ronthatja, ha a mintavétel, a labor miatt még később
tudjuk elkezdeni a szórást. Emiatt
idén az is előfordult, hogy a precíziós
gazdálkodás kárt okozott. Ilyen helyzet bármelyik évben kialakulhat.
Lajos Mihály szerint a mi éghajlatunk alatt a megoldás a megfelelő
mélységű és minőségű talajszkennelés alapján történő zónalehatárolás. Annak validálása után, egy
kora tavaszi ásványi-nitrogén információ nagyon jó szignalizációt
(gyors előrejelzést) adhat az időbeni beavatkozáshoz, a várható
N-igény kielégítésére. Az alkalmazott dózis kiegészítésének megalapozása már történhet bármilyen
távérzékeléssel (drón, műhold,
NDVI) vagy N-szenzorral és társaival, de az alapot, a felhasználandó
nitrogén műtrágyamennyiség
gerincét Magyarországon korán
kell kijuttatni és ehhez időben kell
az információ. Ahhoz, hogy a precíziós gazdálkodás elveit nálunk is
haszonnal lehessen alkalmazni,
nehezen megkerülhető a talaj
szkennelés, amit a zónalehatároláshoz csak egyszer kell elvégezni (de
akkor jól), és utána évekig, évtizedekig használható.

Megszavazták az új erdőtörvényt
Kétharmados többséggel fogadta el az erdőtörvény módosítását az Országgyűlés május
16-án. A képviselők 117 igen, 57 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a jogszabályt. Az új törvény 2017. szeptember elsején
léphet hatályba.
A Földművelésügyi Minisztérium
fontos erdőtörvény-módosító javaslatokat nem támogatott a törvényalkotás során, ezért Győrffy Balázs, a

védelmi törvény nem teremtette
meg a természetvédelmi korlátozások ellentételezését. A helyzetet
tovább rontotta a Natura 2000-es

de, legalább 250 ezer hektár, ahol
nem folyik gazdálkodás. Csak ezen
területek termelésbe vonása megoldaná a tűzifahiányt, jelentős adóbevételeket hozna és újra kenyeret
adhatna a vidéki lakosság kezébe.
A módosított erdőtörvényben – a
teljesség igény nélkül – az alábbi
fontos változásokat figyelhetjük
meg. Az állami tulajdonban lévő
erdők elsődleges funkciója továbbra is az erdőkkel kapcsolatos közér-

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK), illetve az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság Erdészeti Albizottságának elnöke hét képviselőtársával a nem támogatott módosító
javaslatokat egyéni javaslatként
benyújtották a parlamentnek, amit a
végszavazásnál a képviselők elfogadtak és szavazataikkal támogatták. Magyarországon az erdőterület
nagysága mintegy 2 millió hektár,
ennek a nagyobbik része állami tulajdonban van, de a magánerdők területe is jelentős, mintegy 800 ezer
hektár. Az új jogszabály megalkotására több okból is szükség volt.
Magyarországon a jelenleg érvényben lévő erdőtörvény és természet-

területek és ezen belül hangsúlyosan
az erdőterületek erőltetett, a tulajdonosok, erdőgazdálkodók megkérdezése nélküli kényszerkijelölése. Ez a
kijelölés az ország területének mintegy 22 százalékát érintette. Összességében tehát a valamilyen természetvédelmi korlátozással érintett
erdők aránya így eléri a 40 százalékot
hazánkban, ami már az okszerű
erdőgazdálkodás megbénítását
jelenti, hisz nem egy esetben nemesnyáras és akác is kapott Natura 2000
besorolást.
A másik kísérőjelenség az úgynevezett nem működő, gazdálkodó
nélküli erdőterületek létezése. Ma
is a magánerdők több mint negye-

dekű szolgáltatások és társadalmi
igények fokozottabb kielégítése.
Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai adminisztráció egyszerűsítése egyes eljárások megszüntetésével, átalakításával, illetve
egy korszerű és teljes körű erdészeti informatikai szakmai adatbázis és
elektronikus ügyintézési rendszer
megvalósításával. A hangsúlyt az
engedélyezési típusú eljárások
helyett a hatóság bejelentésekkel
való tájékoztatására kell helyezni.
Az erdőgazdálkodás hatósági
ellenőrzésének hatékonyabbá
tétele fontos feladat. Az erdőgazdálkodók részére nagyobb választási szabadságot biztosít a törvény-

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

Talajszkenner vagy távérzékelés? Esetleg mindkettő?

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

módosítás. A mulasztókkal szemben a sokat támadott passzív bírságolás helyett aktívabb intézkedések kerülnek bevezetésre. A
hatóság az erdőfelújítási biztosíték
terhére elrendeli az erdőfelújítási
munkák elvégzését.
Az erdei haszonvételek körének
rugalmas meghatározása, valamint
új haszonvételi módok lehetővé
tétele (legeltetés, forrásvíz) is megjelenik a módosított törvényben.
Az erdőtörvényben a módosítások azt célozták meg, hogy a törvényben leírt eseteken felüli természetvédelmi korlátozások csak az
erdőgazdálkodóval egyeztetve léphessenek életbe és azokért arányos
kompenzáció járjon. Ez Európában
már hosszú ideje bevett és működő
joggyakorlat. A túlzó mértékben
kijelölt Natura erdőterületekből csak
a legfontosabb természeti értékeket
őrzők (a kiemelt közösségi jelentőségű erdei élőhelyek) kapnak különleges védettséget, elsődleges rendeltetési besorolást.
Az elfogadott erdőtörvény nem
lehetetleníti el vagy szorítja háttérbe
a természetvédelmi szemléletű
erdőgazdálkodást, a folyamatos
erdőborítást vagy éppen a holtfák
meghagyását erdeinkben. Megteremti azt a már régen hiányzó összhangot és egészséges egyensúlyt,
amire a magyar vidéknek égetően
szüksége van egy olyan fontos területen, mint a 2 millió hektár erdőterületünk használata.
A törvénymódosítás nagyban
hozzájárul a magántulajdonú erdők
hatékonyabb hasznosításához. Ez
félmillió fős erdőtulajdonosi kört,
valamint közel ötvenezer fős erdőgazdálkodói kört érint pozitívan.
n Dr. Somogyvári Vilmos
– erdő- és vadgazdálkodási
szakértő
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Válaszol a szakértő!

Öntözésfejlesztési stratégiára készülnek
A Belügyminisztérium (BM)
öntözésfejlesztési stratégia
megalkotását tervezi, együttműködve a Földművelési Minisztériummal (FM), az Országos Vízügyi
Főigazgatósággal (OVF), az
Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI), valamint a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával
(NAK).
Az öntözés és maga a stratégia célja a termelés és a minőség
stabilizálása és növelése, a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar mint létfontosságú rend
szerelem biztonságba helyezése
a klímaváltozás hatásaira reagálva, valamint a felszíni vizek
hazánkban tartása.
A stratégia részeként a kamara
vállalta, hogy 2014 után újra felméri a vízigényeket, amelyre várhatóan 2017 őszén kerül sor. A
stratégia megalkotásának

műhelymunkálatai jelenleg is
zajlanak az OVF koordinálásával.
Ezúttal az öntözésfejlesztési stratégiát alapvetően az öntözéses
gazdálkodás lehetséges területeihez, a vízgyűjtőrendszerekben rendelkezésre álló vízkészlethez és a tényleges öntözési
igényekhez tervezzük kialakítani.
A stratégiában hazánk termőterületeit a vízzel elláthatóság

és termeszthetőségi szempontok alapján öntözhetőségi övezetekbe kívánjuk sorolni úgy,
mint öntözhető, kis beavatkozással öntözhetővé tehető, nagy
beavatkozással öntözhető és a
feltételek nem adottak (környezetvédelmi, természetvédelmi,
aránytalanul nagy költség
miatt), jelenleg nem öntözhető
területek. Az övezetek tulajdon-

ságaihoz illeszkedően fejlesztési
irányok, intézkedési tervek
kerülnek kialakításra, amelyek
mind rövid, mind hosszú távon
megoldást adnak az adott övezetben szükséges beavatkozásokra.
A stratégia továbbá megoldási
javaslatokat fogalmaz meg az
öntözésfejlesztés jelenlegi kihívásaira, többek közt a termelői
együttműködések hiányára, a
felszíni vizek közvetlen termelői
elérhetőségének nehézségeire,
a mezőgazdasági területek elaprózott tulajdonosi szerkezeteire,
az infrastruktúra helyzetére (felszíni vízrendezési művek üzemeltetési problémáira), végül,
de nem utolsósorban a vízjogi
engedélyezési rendszer összetettségére.
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Több ezer család megélhetését
biztosíthatja a dohánytermelés
Az ULT Magyarország Zrt. és a
NYIDOTER Kft. március végével
lezárta a 2017. évi dohánytermesz
tési szerződéskötési időszakot. Az
idén összesen mintegy 3331 hektáron 3700 tonna FCV (továbbiakban: Virginia) és 1040 tonna Burley dohány megtermeltetésére és
felvásárlására kötöttek szerződést
a termelőkkel az Elsődleges Fel-

Márciusban helyezték vízre a
nevelőtálcákat, május elején megkezdődött a palánták kiültetése. A
kiültetést követően idén is figyelmet kell fordítania a gazdálkodóknak a növényvédelemre, mert bár
a dohánytripsz (Thrips Tabaci) a
csapadékos időszakban visszahúzódik és búvóhelyet keres, de a
magas hőmérséklet és a száraz

n Tasnádi Gabriella
vízgazdálkodási szakértő

Szövetkezeti Tudáscentrumot alapított a kamara
A piacgazdaságban a versenyképesség egyik alapvető feltétele az együttműködés, amelynek
elterjedése Magyarországon lassan halad.
Napjainkban a termelői
együttműködés az Európai Unió
Közös Agrárpolitikájában is
kiemelt területként jelenik meg.
A termelők és a kooperációk
megkeresésével a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara tavaly
felmérte a hazai együttműködések helyzetét, a termelők szövetkezési hajlandóságát. A kutatás
megerősítette, hogy a gazdák
együttműködési hajlandósága
alacsony és hogy a piaci szereplők olyan bizalmi tőkén alapuló,
ellenőrizhető együttműködési
megoldásokat preferálnak, ame-

lyekkel a kockázatok
csökkenése mellett
növelhető a piaci részesedésük, árbevételük,
illetve vagyonuk. A kiértékelés alapján az
együttműködésekben
való részvételre az értékesítés biztonságának
javulása ösztönzi leginkább a gazdálkodókat,
emellett az árak kiszámíthatósága, az input
anyagok olcsóbb beszerzése,
valamint a piaci alkuerő javulása
is motiváló tényezőként jelentkeznek.
Tekintettel ezen tényekre, a
magyar agrárium előtt álló egyik
legnagyobb kihívás az együttműködési készség fokozása. Legfőbb

feladatként jelentkezik az együttműködés iránti valódi gazdasági
igény megteremtése szemléletformálással, széles körű tájékoztatással, szaktanácsadók bevonásával. A kamara ennek érdekében
létrehozta a Szövetkezeti Tudáscentrumot, valamint a meglévő

TÉSZ-ek működésének
elősegítésére a Szövetkezési, integrációs és
agrárgazdasági szolgáltatási országos osztályon belül a TÉSZ alosztályt.
Az együttműködés a
gazdasági szereplők
versenyképességének
alapját jelenti. A termelőknek meg kell
érteniük, hogy önmaguk szervezetlensége miatt
kiszolgáltatottabbak a piaci
ingadozásokkal, a koncentrált
kereskedelemmel szemben.
Összefogás, együttműködés nélkül elképzelhetetlen a fejlődés!
n Orbán Erika
– vidékfejlesztési szakértő

*becsült adat
Kép és adatok forrása: MADOSZ
dolgozó és a Termelői Csoport
részéről. Ez a lekötött mennyiség
egy kedvező évjárat esetében
akár 4000 tonna Virginia és 1300
tonna Burley dohány felvásárlását
is biztosíthatja. A DOFER Zrt. idén
925 hektáron 1237 tonna Virginia,
és 152 hektáron 201 tonna Burley
dohány termeltetésére szerződött
a gazdákkal.

időjárás kedvez a populáció növekedésének. A kultúra másik jelentős károsítója a vetési bagolylepke
(Agrotis segetum), amely szaporodásához a nedves, meleg klíma az
ideális.
Nem sokkal a kiültetés megkezdése után sajnos vihar és jégeső
károsította Máriapócson és
Pócspetriben a dohányt, így a

kiesett palántákat pótolni kellett,
ami pluszköltséget jelent a gazdálkodóknak.
A dohánytermelők 6 jogcímen
kaptak forrásokat 2016-ban (2014.
évi átmeneti nemzeti támogatás ki
nem fizetett része, 2015. évi átmeneti nemzeti támogatás első része
a Burley és Virginia kultúrák szerint,
valamint mezőgazdasági vagy általános csekély összegű
támogatások), az idei
évben – hasonlóan az
előzőekhez – várható
a 2015. évi bázisjogosultság második
részének, valamint a
2016. évi jogalap első
részének kifizetése.
Amennyiben az időjárás is kegyes lesz az
ágazat szereplőihez,
az évről évre csökkenő beültetett terület
mértékének ellenére
az idei évben is több
ezer család megélhetését biztosíthatja a
dohánytermelés.
Ismét változást
hoz az a tényező,
hogy a dohánytermékek jövedéki adóját illetően az Európai Unió már korábban irányelveket
adott meg, amelyeket a hazai jogrendbe is be kell építeni.
A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy
elérkezünk a többlépcsős adóemelés harmadik
fokáig – ezzel kapcsolatban a
NAV honlapján már megtalálhatóak a 2017. július 1-től alkalmazandó jövedéki szintek, illetve a
dobozokban újra 20 szál cigarettát találnak a vevők a polcokon.

Jelentős
változások
a jövedéki
eljárásokban

n Eisler József – MADOSZ,

Alapvetően megváltoztatja
a jövedéki engedélyezési és
regisztrációs eljárások, bejelentések eddigi rendszerét az
új jövedéki törvény. E szerint
július elsejétől csökkennek a
különböző típusú engedélyek, az új koncepciónak megfelelően pedig a legfontosabb dokumentum az adóraktári engedély lesz. Az erre
vonatkozó dokumentumot
május 15-ig kérelmezhették a
gazdálkodók. Kivételt képeznek ez alól a kisüzemi bortermelők, akik adóraktári engedély nélkül, borászati üzem
engedéllyel működhetnek
tovább.
Módosulnak a jövedéki biztosíték nyújtásának és kezelésének szabályai is. A jövedéki
biztosíték alapvetően az engedélyköteles foglalkozáshoz
köthető, amelynek összege a
tevékenység volumenéhez
igazodik. Bizonyos termékkörök esetében az adóhatóság
csak akkor adja ki a szükséges
dokumentumot, ha a biztosíték összege letétben van.
Tehát az érintetteknek még az
engedélykérelem előtt be kell
fizetniük a NAV bankszámlájára a biztosítékot, illetve gondoskodniuk kell a bankgaranciáról. Az átalakítás legfontosabb pontja, hogy a jövedéki
biztosítéknak minden időpontban fedezetet kell nyújtania a meg nem fizetett adóra,
amit a hatóság folyamatosan
ellenőriz majd. A belföldi
kisüzemi sörfőzdében előállított sör kereskedelme során
például 500 ezer forint jövedéki biztosíték nyújtását követeli
meg a jogszabály.

Pető Krisztina

nKöpöncei Csilla

– élelmiszeripari szakértő
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Második brüsszeli szakmai út
A NAK szervezésében második
alkalommal vettek részt a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fórumának (KEF) tagjai brüsszeli
szakmai úton. A szakmai látogatáson
részt vett Mátis Jenő, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Gazdasági
és Vidékfejlesztési Szakbizottságának elnöke; Gál István, a Pro Agricultura Carpatica Jótékonysági Alapítvány alelnöke; Szabó Attila, a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége Gazdakör elnöke; Fodor
Levente, a Hargita Megyei Fiatal Gazdák Egyesületének munkatársa;
Benkő Zsolt, a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének
ügyvezető igazgatója; Cilip Árpád, a
Pro Agricultura Hargitae Universitas
Alapítvány és Hargita Megye Tanácsa
Elnöki Kabinetjének munkatársa, hargitai fiatal gazda, a Szent István Egyetem csíkszeredai vidékfejlesztési

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.
agrármérnök mesterképzésének
hallgatója. A delegációt Kocsy Béla, a
NAK külkapcsolati igazgatója vezette.
Az első nap Francois Guerinnel, a
Copa-Cogeca főtitkárának főtanácsadójával zajlott egy találkozó, amelyben tájékoztatást kaptak a
Copa-Cogeca felépítéséről, működéséről, mindennapi szakmai munkájáról és lobbitevékenységéről. Ezt
követően a résztvevők a NAK brüs�-

szeli irodájáról kaphattak rövid áttekintést, amit európai parlamenti látogatás követett, ahol megbeszélés,
valamint rövid találkozás zajlott
Erdős Norbert, valamint Tőkés László
EP-képviselőkkel. A parlamenti programot a COMAGRI ülésének rövid
megtekintése zárta, amelyen a delegációt hivatalosan is köszöntötte
Czesław Siekierski, a mezőgazdasági
bizottság elnöke.

Varsóban találkoztak a V4-ek agrárkamarái
A Visegrádi Négyek agrárkamarái szerint a közös agrárpolitika az Európai Unió alapja, és számos közös célt valósít meg.
Ennek érdekében fenn kell tartani
egy erős költségvetést és továbbra is biztosítania kell az EU élelmiszer-függetlenségét, így is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez
– hangzott el a szervezetek rendkívüli, a V4 országok földművelésügyi minisztereinek tartott
lengyelországi találkozója kapcsán június 1–2-án összehívott
ülésén.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK), a Cseh Köztársaság Agrárkamarája (AKČR), a lengyel Agrárkamarák Nemzeti
Tanácsa (KRIR) és a Szlovák Élelmiszeripari és Agrárkamara
(SPPK) vezetői megvitatták a
neonikotinoidok alkalmazásának
felfüggesztésével kapcsolatos
helyzetet. A V4 országok agrárkamaráinak elnökei közösen kije-

Csarnokot
reális
áron
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lentették, hogy az EU-nak újra
kell gondolnia a neonikotinoidok
tiltását bizonyos esetekben.
A szakemberek egyetértettek
abban, hogy össze kell állítani a
kiskereskedők által alkalmazott
tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok uniós listáját. Az EU
belső piaca több, egymással versengő és az élelmiszertermelőkkel szemben előnyöket élvező
szervezet között oszlott meg.
Ezért a tisztességtelen gyakorlatokat gyorsan azonosítani kell, és
megfelelő jogi keretet kell elfogadni uniós szinten annak megakadályozására, hogy a kiskereskedők visszaéljenek a helyzetükkel.
A V4 országok agrárkamaráinak elnökei ismét szót ejtettek a
közös agrárpolitika (KAP) 2020
utáni jövőjéről. Elhangzott: a
KAP az Európai Unió alapja, és
számos közös célt valósít meg.
Ennek érdekében fenn kell tarta-

ni egy erős költségvetést és
továbbra is biztosítania kell az
EU élelmiszer-függetlenségét,
így is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez. A KAP-nak
egyenlő versenyfeltételeket kell
biztosítania az egységes
agrár-élelmiszeripari piacon.
Ennek érdekében el kell hagyni a
történelmi kritériumokat, és fel
kell számolni a tagállamok közvetlen kifizetéseinek mértékei
közötti különbségeket. A jövőbeli KAP-nak nagyobb mértékben kell stabilizálnia a mezőgazdasági piacokat, és meg kell akadályoznia a válsághelyzeteket a
mezőgazdaságban. Rendkívül
fontos stabil jövedelmet biztosítani a gazdaságoknak, mérettől
függetlenül. A találkozó résztvevői kijelentették, hogy a KAP-ot
fokozatosan korszerűsíteni és
egyszerűsíteni kell a gazdák számára, a szerkezetének alapvető
változtatásai nélkül.

A brüsszeli út második napján először a Magyar Fejlesztési Központ
brüsszeli irodájában találkozott a
csoport Bús Milánnal és Johann Friedmann-nal, akik ismertették azon
európai uniós támogatásokat, amelyek megszerzésére a határon túli
magyaroknak is megvan a lehetőségük. A szakmai programokat a Balassi Intézetben tett látogatással zárta a
csoport.

Egyeztetés
az oroszokkal
Mezőgazdaság és az élelmiszeripari témákról tartott megbeszélést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és az
Orosz Kereskedelmi Képviselet
vezetője.
Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke 2017. május 11-én fogadta
az Orosz Kereskedelmi Képviselet vezetőjét, Nyikolaj Nyiko
lajevics Livencevet. A megbeszélés témája az orosz és a
magyar gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fellendítése
volt a mezőgazdaság és az
élelmiszeripar területén. A két
szervezet egyetértett, hogy a
jövőben szorosabb és aktívabb együttműködésre van
szükség. Az orosz fél a közeljövőben a NAK megyei szervezeteivel is szeretne találkozni,
aminek előkészítése jelenleg is
zajlik.

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
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Aranyérmes ajánlat a gazdáknak!
Mindenből a legjobbat – egy helyről! Ezt nyújtja a Genezis Partnerhálózat!
Forduljon szakképzett kollégáinkhoz, és szerezzen be mindent a közelgő repce szezonhoz! A Genezis Partnerhálózat nem csak a vetőmag
kiválasztásában, hanem a megfelelő tápanyag-utánpótlási technológia és a növényvédő szer meghatározásában is segítséget nyújt!
Terményét ráadásul egész évben felvásároljuk!!

Vetőmag-kereskedelmi üzletág:
üzletágg:

Ajánlottt tápanyag-utánpótlás:

•A piacon évek óta jelen lévő,
folyamatosan fejlődő üzletág
•Széles termékkínálat, minőségi
termékek
kialakítássa
•Saját portfólió folyamatos kialakítása
•GENEZIS BELANA F1 repce vetőmag!

• PÉTISÓ – egyedülálló,
eggyedülálló, 39% hatóanyagtartalom*: 27 N + 5 MgO + 7 CaO
• GENEZIS NP
PK: 16:9:14 + 36 SO3
NPK:
• GENEZIS NP
PK: 8:21:21 + 10 SO3 + 2 CaO + 2 MgO
NPK:
• GENEZIS NP
PK: 10:15:15 20 SO3 + 4 CaO + 3 MgO
NPK:
GENEZIS NPK: 10:15:15 + 12 SO3 + 7 CaO
(MAP) / GENEZIS
(DAAP)
+ 5 MgO (DAP)
hatóanyaag-tartalom
*összes hatóanyag-tartalom
tápanyag igénye: 55 kg N 35 kg P, 43 kg K, 15 kg S, 45 kg Ca
• 1 t repce fajlagos tápanyag

Miért ﬁzetne többet ugyanazért?

Növényvédő szereinket széles választékban ajánljuk a termesztői igények alapján!
Csökkentse költségeit repcében is
a Genezis, importból származó eredeti
gyári készítményeivel!
Terményfelvásárlás egész évben piaci áron, rugalmasan, gyors ﬁzetéssel,
saját telepeken és bárhol az egész országban!

Keresse a Genezis Partnerhálózat üzletkötőit és kérje legjobb ajánlatunkat!

GENEZIS PARTNERHÁLÓZAT | www.genezispartner.hu

