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A gazdálkodás is
lehet trendi!
Talán nem meglepő kijelentés, hogy a
magyar mezőgazdaság és így a magyar
vidék jövője a fiatalokban rejlik. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei
elnökeként is azért dolgozom, hogy minél
több ifjút nyerjünk meg a gazdálkodásnak.
Nem könnyű a helyzet, hiszen időről időre
érkeznek a szomorú hírek arról, hogy gazdálkodótársaink gyümölcsös ültetvényeket
húznak ki, fóliasátrakat bontanak szét. Ezt
helytelen döntésnek tartom, mert más ágazatokban sem kedvezőbb a helyzet, sőt!
Nem vitatom, a mezőgazdaság valóban
nem könnyű munka: izzadságos, küzdelmes, kemény. Én is foglalkozom vele, a
testvéreim is, a családom is. Így bátran állíthatom: ha az ember lelkiismeretesen végzi, napi 10–12 órát dolgozik akár hétvégén is, akkor jövedelemtermelő,
a családot eltartó hivatás. Ráadásul a magyar állam kiszámíthatóan támogatja az ágazatot. Mindezek tükrében komoly lehetőséget látok abban, hogy a
felnövekvő nemzedékek számára életformává tegyük: arra kell törekednünk,
hogy – modern kifejezéssel élve – trendivé tegyük, ezáltal minél nagyobb mértékben csábítsuk ide a fiatalokat.
Ebben nyilván komoly szerepe van a köznevelésnek és a szakirányú felsőoktatásnak, valamint a (tömeg)tájékoztatásnak. Meggyőződésem szerint
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindkét területen hasznos és fontos
segítséget tud nyújtani ahhoz, hogy megtaláljuk és megnyerjük azokat az
ifjakat, akiknél mutatkozik fogékonyság, hogy úgy mondjam, „rügyfakadás”
a mezőgazdaság iránt.
Tagadhatatlan, a mezőgazdaság mint hivatás jellemzően generációról
generációra öröklődik, e tekintetben hatalmas csapást jelentett, hogy az
„átkosban” a gazdálkodásból élők tömegét minősítették kuláknak, verték be
erőszakkal a téeszítésbe, így több évszázados gazdagenerációk tűntek el. Ebből
adódóan, értelemszerűen eltűnt egy fiatal nemzedék, amelyet nehéz is pótolni,
mert a mai oktatásban részt vevő ifjak többsége jellemzően „nyakkendős”
munkára vágyik, nem akar földdel, állatokkal foglalkozni. Pedig az agrárium
szakemberhiánya rég nem látott esélyeket kínál! Csongrád megyében a makói
mezőgazdasági szakközépiskolában már egy második-harmadikos traktoros
fiatalembert ösztöndíjjal támogat egy szegedi székhelyű mezőgazdasági vállalkozás, és érettségi után alaphangon 350 ezer forintos fizetéssel csábítja,
Baranyában pedig félmilliós fizetésért keresnek jó fejőt és telepvezetőt.
Első körben azt kell elérnünk, hogy a rendszerváltás utáni első generációs
mezőgazdaságban apáról fiúra szálljon a hivatás, a gyermek vigye tovább a
mezőgazdaságot. A birtokszerkezet és a magyar jövő szempontjából sorsdöntő jelentőségűnek látom, hogy ne szakadjon meg a lánc! A következő lépés
pedig a bővítés, a fiatalítás. Mert hiszek benne: a gazdálkodás igenis trendi!

Együttműködésben a fiatal gazdákért!

NAklap, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja – VI. évfolyam, 11. szám

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletekről kérjük, tájékozódjon az www.mkb.hu/agrar oldalon.
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Megjelent az ökológiai
gazdálkodást támogató pályázat
Az ökológiai gazdálkodást folytató vagy arra
átálló gazdálkodók számára 2018. október
30-án új pályázati felhívás jelent meg a
Széchenyi 2020 (https://www.palyazat.gov.
hu) honlapon. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 12 milliárd forint.
A támogatási kérelem benyújtására elektronikus úton, ügyfélkapun
2018. december 1. és december 15.
között van lehetőség a Magyar
Államkincstár elektronikus felületén. Fontos, hogy ezt a jogvesztő
határidőt a pályázók ne mulasszák
el, ugyanis ebben az esetben jogorvoslatra nincs lehetőség. A kötelezettségvállalás időszaka 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tart.
Egy pályázó egy támogatási
kérelmet nyújthat be. A benyújtásra
nyitva álló időszakban többször is
módosítható a kérelem, de az utolsó változat kerül majd elbírálására.
A felhívás részletesen tartalmazza,
hogy a VP AKG 2016 támogatói
okirattal rendelkezők miként vehetnek részt a pályázatban.
A pályázó a kérelmében különböző földhasználati kategóriákra igényelhet áttérési, valamint fenntartási támogatást is, de egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő

területnek (továbbiakban: KET) egy
földhasználati kategóriában kell
lennie. A pályázó köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt
földterületének nagyságát. Ezt úgy
teheti meg, hogy a KET-et legalább
3 méter pontossággal beazonosító
EOV koordinátákat vagy a shape
file-okat a támogatási kérelem
részeként csatolnia kell, a területmérési jegyzőkönyvvel együtt.
A kérelem benyújtásakor szükséges beküldeni az ökológiai tanúsító
szervezettel kötött érvényes tanúsítási szerződést is.
A gyep földhasználati kategóriában pályázó legeltetéses hasznosítást csak saját állatállománnyal
valósíthat meg, bérlegeltetésre
nincs lehetőség. Az előírt 0,3 ÁE/ha
állatsűrűségnek a gyep földhasználati kategóriában lévő teljes területre vonatkozóan kell meglennie.
Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek

támogathatók, amelyeken legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített
ültetvény található, vagy legkésőbb
a 2019. évi egységes kérelem
benyújtásának jogvesztő határnapjáig a támogatási kérelemben tett
nyilatkozat alapján eltelepítésre
kerül. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény

is támogatható. Egyéb ültetvénycsoportban támogathatóvá vált a
csipkebogyó, kivi, füge és datolyaszilva.
Többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság, illetve központi
költségvetési szerv is nyújthat be
támogatási kérelmet, de csak akkor,
ha ahhoz a kormány előzetesen
hozzájárult!
Mérlegelendő szempontok, amelyek alapján talán érdemes ökoló
giai gazdálkodási támogatást igényelni:
Az AKG előírásoknál jóval egyszerűbb feltételrendszer (az EU ökológiai gazdálkodási jogszabályokat
kell betartani)!
A Natura 2000 területek után járó
támogatás is igényelhető mellé!
A zöldítési kötelezettség az ökológiai gazdálkodásba bejelentett
táblák vonatkozásában teljesítettnek tekinthető!
Nincs gazdaságmérethez kötött
degresszív támogatásiösszeg-csökkentés!
Kérjük, hogy a további informá
ciókért és a pályázati felhívás részletes ismertetéséért forduljanak a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
falugazdászaihoz!
n NAK

Idén is támogatja a kamara a siófoki agrárkonferenciát
November 28–29-én rendezi
meg a Portfolio portál kétnapos
siófoki agrárkonferenciáját, amelyen a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tagjai jelentős kedvezménnyel vehetnek részt. Az
eseményen számos neves előadó
mellett Phil Hogan uniós agrárbiztos külön videoüzenetben tájékoztatja a magyar gazdálkodókat
az uniós Közös Agrárpolitika (KAP)
legfontosabb változásairól.
A Portfolio kétnapos agrárkonferenciájának célja, hogy naprakész információkat nyújtson a

hazai agrárágazati szereplőknek a
legaktuálisabb és legfontosabb
agrárgazdasági témákban. Így a
konferencia résztvevői olyan
konkrét értesülésekhez juthatnak,
amelyeket felhasználhatnak sikeres gazdálkodási döntéseikhez. A
konferencián szó lesz többek
között az uniós Közös Agrárpolitika változásairól, az agrárfinanszírozási lehetőségekről, illetve a
hazai földszabályozási és agrár
adózás várható jogszabály-módosításairól. A konferencia foglalkozik majd a precíziós gazdálkodás-

sal, a digitális agrárstratégiával, a
nemzeti fehérjeprogrammal, az új
öntözési stratégiával, illetve az
állattenyésztés és az élelmiszeripar fejlesztési lehetőségeivel.
Emellett szó lesz az agrárintegrációs szabályozás átalakításáról, a
Magyar Államkincstár támogatási
kifizetéseiről, illetve a vetőmag, a
műtrágya és a növényvédőszer-
beszerzéseket befolyásoló, legfontosabb inputpiaci trendekről.
Az eseményen a hazai kormányzati-államigazgatási és üzleti élet
meghatározó vezetői és képvise-

lői tartanak előadásokat. A brüs�szeli Európai Bizottság részéről
pedig Phil Hogan uniós agrárbiztos külön videoüzenetben tájékoztatja a konferencia résztvevőit
a KAP-szabályozás tervezett változtatásairól. A konferenciának a
siófoki Hotel Azúr ad otthont. Az
eseményre a portfolio.hu és
az agrarszektor.hu internetes
oldalak konferencia menüjében,
illetve agrárkonferencia-linkjein
lehet jelentkezni. Az eseményen a
NAK tagjai 50 százalékos díjkedvezménnyel vehetnek részt.
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Ajánljon minél több ügyfelet!
A „Díjazzuk ajánlását!” elnevezésű akció
keretében régi BirtOKOS-ügyfelek komoly
kedvezményekkel élhetnek. Nem kell
mást tenniük, csak segíteniük, hogy még
több BirtOKOS-előfizető legyen.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) 2017 januárjában
indította el BirtOKOS MOBIL elnevezésű telekommunikációs szolgáltatását, amely minden kamarai
tag számára elérhető. A szolgáltatás előnyös kondíciókat kínál a
tagok számára az agrárium szereplőinek összekapcsolásáért.

Az egyik ilyen, hogy további
kedvezményeket adunk annak az
ügyfelünknek, akinek révén
bővül a szolgáltatást igénybe
vevők köre. A „Díjazzuk ajánlását!” elnevezésű akció lényege,
hogy ha egy már meglévő Birt
OKOS-ügyfél ajánl egy újat és az
ajánlásból szerződéskötés is lesz,

akkor az ajánló előfizető havi
telefonszámlájából bruttó 200
forint jóváírást kap mindaddig,
amíg az új előfizető előfizetéses
jogviszonya fennáll.
Fontos tudni: nincs limitálva
az új, ajánlott ügyfelek száma!
A régi ügyfél annyiszor bruttó
200 forint jóváírást kap, amen�nyivel a szerződéskötés megtörtént. Ezzel a lehetőséggel
akár teljesen díjmentessé is válhat egy ajánló telefonszámlája,
abban az esetben, ha megfelelő
számú új előfizető használja a
BirtOKOS-t. Az új előfizetéses

ügyfelek bármelyik tarifacsomagot választhatják, élhetnek a
számhordozással is, és kedvezményesen vehetnek mobiltelefont is. Mindemellett ők is megkapják a kamaraitagdíj-jóváírást!
A BirtOKOS szolgáltatás
eddig is versenyképes díjai mellett ezzel a lehetőséggel és a
kamara tagjainak biztosított
tagdíjjóváírással már komoly
előny érhető el a piacon található más mobilszolgáltatók
ajánlataihoz képest.
n NAK

Tartályos propán-bután gáz a terményszárításhoz
A mezőgazdasági szakemberek pontosan
tudják, mennyire fontos ősszel felkészülni
a betakarítást követő szárításra. Ez a lépés
a biztonságos és hosszú távú tárolás egyik
elengedhetetlen feltétele.
Az idei szezon nagyon kedvezőnek bizonyul a gazdák számára, de érdemes minden évben jó
előre tervezni a szárítással, főleg,
ha új rendszer létesítését tervezi.
A NAK és a MOL PB-gáz üzletág
közötti együttműködésnek
köszönhetően az új rendszerek
telepítése zökkenőmentesen és
határidőre készülhetett el eddig,
és a továbbiakban is hasonló
szakértelemmel áll a gazdák rendelkezésére. Hiszen a szárításhoz
használható energiaforrások
közül a propán-bután gáz felhasználása gazdaságos és környezetkímélő lehetőség. Kisebb
és nagyobb szárítóberendezések
működtetésére is alkalmas, bárhol elérhető, ott is, ahol nincs
áram- vagy földgázhálózat kiépítve. CO2 kibocsátása igen alacsony,
ezért használható akár természetvédelmi területeken vagy
ezen területek közelében is. Jól

szabályozható és könnyen automatizálható felhasználása, minősége kiváló és rendkívül stabil.
Föld alatti vagy föld feletti tartály
telepítésével könnyen nagy
mennyiségben tárolható és felhasználható.
Annak érdekében, hogy
nagyobb felhasználási igény esetén, például szárításkor ne érje
kellemetlenség és ne fogyjon ki
a tartály, a MOL az utánpótlást
már előzetesen, a szezonra felkészülő időszakban és a szezon
ideje alatt is folyamatos megrendelési lehetőséggel biztosítja.
Telefonon és online megrendelési felületen vagy akár a telefonos myISA nevű applikáció használatával a nap minden szakában le tudják adni megrendelésüket a MOL partnerei, ezenkívül
szakemberei a nap 24 órájában
rendelkezésre állnak a szerződött partnerek számára.

A MOL számára fontos partnerei
sikeres mezőgazdasági tevékenysége egész évben, így a szárítási
szezonban is. A már említett
együttműködés a kamarai tagok
energiaköltség-csökkentését segíti elő. A tartályos gázt használó
vagy használni tervező kamarai
tagoknak a kedvezményes tartályos gázszolgáltatás igénybevéte-

léhez – az e-irodán történő bejelentkezés után – a NAK internetes
portálján lévő (http://www.nak.
hu/kamara/tartalyos-gaz-igenyfelmeres) egyszerűsített igényfelmérést kell kitölteniük és online
beküldeniük. További információkat a NAK internetes portálján
talál, az említett oldalon.
n NAK
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Sikeres a zöldség-gyümölcs feldolgozóknak
szóló tudásátadó program
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Élelmiszeripari Igazgatósága október végén
rendezte meg a „Tanuljunk együtt! - zöldségés gyümölcsfeldolgozás” témájú szakmai
napját összesen 19 tagunk részvételével.
A kamara tudásátadó tevékenysége révén a tagjaink rendelkezésére bocsátjuk azt a tudásszintet,
amely termelésük hozzáadott
értékének növekedését és előállítási technológiájuk jelenlegi szintjéhez képest javulást eredményezhet. Ennek megfelelően a
Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Konzervtechnológiai Tanszékén megrendezett
program első napján bemutatásra
kerültek a vonatkozó jogszabályok, előírások, élelmiszer-biztonsági és higiéniai követelmények. A

résztvevők megismerhették az
alapanyagokra vonatkozó előírásokat, a tartósítás és csomagolás
alapjait, a használható adalék
anyagokat. A címkézési előírások
mellett megismerkedhettek a legújabb innovációs eljárásokkal és
trendekkel. A második napon
bontott csoportokban zajlott a
gyakorlati program. A gyümölcsfeldolgozás során a lekvár- és
befőttfélék, a levek, a szörpök és
az aszalt termékek, a zöldségfeldolgozással kapcsolatban főként
a zöldségkrémek előállítását, a

savanyítást, a zöldséglevek és
-chipsek készítését mutatták be.
A gyakorló termékkészítők számára is hoztak újdonságot az elméleti és gyakorlati bemutatók, ugyanis így átláthatták a teljes folyamatot,
a helyes eljárások szükségességét,
valamint az oktatók felhívták a
figyelmet a kockázatos munkaműveletekre és potenciális hibaforrásokra.

Három a magyar igazság

A programra jelentkezők
száma és a résztvevők visszajelzései is azt mutatják, hogy élelmiszeripari előállítóink igénylik
az ilyen és ehhez hasonló gyakorlatorientált programokat. A
részvételi lehetőséget szeretnénk minél több tagunk számára
biztosítani, ezért is döntöttünk a
program ismételt meghirdetése
mellett. A következő eseményen
30 fő részvételét tudjuk biztosítani, 10 fő zöldségfeldolgozó és
20 fő gyümölcsfeldolgozó csoportbontásban. További tájékoztatást a megrendezésre kerülő
gyakorlati nap időpontjáról, a
részletes programtervet, valamint a jelentkezéshez szükséges
regisztrációs felületet a portálunkon keresztül érheti el.

Ősidőktől kezdve vannak számok, mint például a három vagy a hét, amelyeknek kiemelt
jelentőséget tulajdonítottak. Ennek pontos
magyarázata nem ismert, viszont a népmesékben és a mai történetekben is él. Így van
ez a CSEBER történetében is.

tok elmélyítésére, illetve az országok gazdálkodói érdekeinek előmozdítására. A tapasztalatcsere
az agrárszektor szakemberei
között az állattenyésztés, a
növénytermesztés és az erdészet
terén; illetve az élelmiszeripar és a
mezőgazdasági termékek tárolása, feldolgozása, valamint a vidékfejlesztés terén valósulnak meg.

Az együttműködés a két- és többoldalú mezőgazdasági és élelmiszeripari export-import fejlesztésének elősegítésére is irányul. A
felek hozzájárulnak Indiana állam
és a magyar cégek, vállalatok,
szervezetek és vállalkozók közötti
kapcsolat fejlesztéséhez.
A szakmai út érintette a világ
legjobb agrár-felsőoktatási intéz-

műanyag csomagolóeszközök anyagában történő újrahasznosítása. A
növényvédő szerek flakonjai kiváló
alapanyagot biztosítanak az újrahasznosításhoz, már csak azt kell
elérni, hogy a felhasználók az előírásoknak megfelelően tisztítsák ki azokat.
A növényvédelmi tevékenységről
szóló rendelet előírja: „a növényvédő
szer kiürített csomagolóeszközét
legalább háromszor, az űrtartalom
tíz százalékának megfelelő vízmen�nyiséggel ki kell öblíteni és a vizet az
adott permetlé elkészítéséhez kell
felhasználni”.

A CSEBER Nonprofit Kft. a növényvédőszeres göngyölegek visszagyűjtését közvetíti Magyarországon 2003
óta. A cég fontos célkitűzése a kiürült
műanyag csomagolóeszközök minél
magasabb arányú visszagyűjtése
mellett a környezetbarát megoldások megvalósítása. Jelenleg a
begyűjtött göngyölegekből kiváló
fűtőértékű tüzelőanyagot állítanak
elő, ami égetéssel energetikai hasznosításra kerül. A növényvédő szeres
műanyag flakonok, kannák nem
megújuló alapanyag (kőolaj) felhasználásával készülnek, ezért egyre sürgetőbbé válik a hulladékká vált

A CSEBER honlapján megtalálhatók az ECPA (European Crop Protec
tion Association) rövid oktatófilmjei,
amelyek a gyakorlatban mutatják be
a kiürült göngyölegek szakszerű
kezelését. A háromféle oktatófilm –
attól függően, hogy milyen permetező gépet használunk – bemutatja a
pontos technikát és azt, hogy az előírások betartása milyen védőöltözet
és védőeszközök használatát írja elő,
amelyek megóvják a felhasználók
egészségét. A bemutatott példákon

látható, hogy a precíz öblítés néhány
percet vesz igénybe és külön odafigyelést kíván. A háromszori kimosás
után az alapos kicsepegtetés is
nagyon fontos. A flakon aljának
kiszúrása óriási jelentőségű abban,
hogy ezzel ellehetetlenedik a hamisítók munkáját.
A CSEBER téli visszagyűjtési akciója
novembertől januárig tart, gyűjtőhelyeiken várják az üres göngyölegeket. Mindezzel mi magunk is tehetünk a környezetünk biztonságáért.

n NAK

Indianapolisban írtak alá megállapodást a V4-ek agrárkamarái
A V4 országok agrárkamaráinak
– a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Cseh Agrárkamara, a Lengyel
Agrárkamarák Szövetsége és a
Szlovák Agrár- és Élelmiszeripari
Kamara – képviselői többnapos
szakmai úton vettek részt az Egyesült Államok Indiana államában,
amelynek keretében Európából
elsőként együttműködési megállapodást kötöttek az állam Farm
Bureau-jával. A szerződés értelmében a felek gazdasági-kereskedelmi és tudományos kapcsolataik
bővítése és erősítése érdekében
alakítanak ki kapcsolatot.
Az együttműködés kiterjed a
kölcsönös és a jó gyakorlatok
tapasztalatcseréjére; az új technológiák bevezetésével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretek
átadására; az USA, az Európai Unió
és a V4 országok nemzeti jogszabályaival kapcsolatos véleménycserére. Továbbá a szervezetek
törekszenek a kétoldalú kapcsola-
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ményeit felvonultató listán hatodik helyezett Purdue Egyetemet
is, amellyel a NAK stratégiai partnere, a Szent István Egyetem
kötött együttműködést. A szakmai út egyik jelentős hozadéka,
hogy az egyetem a jó gyakorlatok
és a tapasztalatcsere jegyében
bemutatta saját tanácsadói hálózatát.
Az agrárkamarák vezetői a
Visegrádi Alap támogatásával
megvalósuló „A V4 országok
agrárkamaráinak regionális és
globális integrációjának fejlesztése” című pályázat keretében látogatták meg Indiana
államot.
n NAK

III. NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK

Miskolc
Salgótarján
Győr

Budapest

Tatabánya
Szombathely
Székesfehérvár
Veszprém
Zalaegerszeg

Eger

Mezőfalva

Kaposvár
Pécs

Debrecen

Szolnok
Kecskemét

Szekszárd
Szeged

Nyíregyháza

Békéscsaba

TALÁLKOZZUNK

2019-BEN
május 30-31-én
MEZŐFALVÁN!

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE
www.szantofoldinapok.hu
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„Jó ügyhöz csatlakozni jó”

Koordinátorok és új szakkiadványok
segítik az élelmiszer-előállítókat

Az Európai Friss Kalandok kampány első
évében a fogyasztásösztönző program keretében a hazai termelők által felajánlott több
mint 3000 kilogramm friss zöldséget és gyümölcsöt kóstoltak a kisgyerekes családok.
Gyorsan eltelt a NAK és francia
partnerszervezete, az Interfel által
a két országban közösen szervezett Európai Friss Kalandok elnevezésű kampány első felvonása: a
zöldség- és gyümölcsfogyasztást
a 6–14 éves gyerekek és szüleik
körében ösztönző akció itthon
idén március végén kezdődött és
október 17-én egy nagyszabású
záróeseménnyel ért véget.
De érdemes hangsúlyozni, hogy a
zárás csak ideiglenes: mivel – a döntően az Európai Unió által finanszírozott – kampány hároméves, így

még 2019-ben és 2020-ban is lesznek kóstoltató események.
Ami pedig az idei országjárás
eredményeit illeti: a két kabalafigura, Frutti és Veggi 14 ezer kilométert utazva 15 települést érintett a roadshow során, illetve
további 40 helyszínen – közel félmillió embert elérve – népszerűsítették a zöldségeket és gyümölcsöket, ennek során előbbiből 752
kg, utóbbiból 2370 kg fogyott el.
Valamennyit magyar termelő
ajánlotta fel a kampányhoz; köztük volt a Benedek Farm is.

További uniós segítség
Az Európai Bizottság az Európai Unió mezőgazdasági költségvetéséből 172,5 millió euróval (mintegy 55,2 milliárd forint) finanszírozza
az uniós agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítését Európában
és világszerte – közölte a bizottság kedden. A következő három
évben 79 kampányt indítanak, amelyek a termékek széles skáláját
népszerűsítik, egyebek között a tejtermékeket, az olajbogyót és az
olívaolajat, a zöldségeket és a gyümölcsöket.

Az élelmiszeripari koordinátorhálózat
kialakításáról számolt be és új szakmai
kiadványsorozat első, kétrészes kötetét
mutatta be október 16-án a NAK élelmiszeripari igazgatósága. Mindkettő az
információáramlást és a tudásátadást
szolgálja.

– Jó ügyhöz csatlakozni jó, így
örömmel támogattuk szamócával
és meggyel az akciót – jegyezte
meg Benedek Orsolya, a farm
egyik tulajdonosa. – Nagy élmény
volt látni, hogy a kóstoltatások
során a gyerekek nem a fagyit
vagy a vattacukrot választották,
hanem a szamócát…
Persze a kampány – a NAK
részéről nem titkolt – közvetett
célja az is, hogy a termelők és
velük együtt a zöldség- és gyümölcságazat helyzete javuljon.
Mint az eseményen Győrffy
Balázs, a kamara elnöke elmondta, ha a jelenlegi napi 260 g/fő
fogyasztást az Európai Friss
Kalandok segítségével sikerülne

460 grammra emelni, az önmagában 730 ezer tonna termésbővülést jelente és 100 milliárd
forint új érték előállítására adna
lehetőséget az ágazatban tevékenykedő magyar gazdák számára.
Jövő ilyenkor pedig talán már
lehet is viszonyítani egymáshoz
az adatokat, le lehet mérni, hogy
a kampány mennyi hasznot
hozott a termelőknek.
– Reméljük, hogy 2019-ben legalább ennyi embert meg tudunk
szólítani, és érdemben is tud majd
előrelépni a zöldség- és gyümölcsfogyasztás – jegyezte meg
a kamara elnöke.
n Raffai Ferenc

Minden volt, amit a vörösáru-gyártásról tudni kell
A NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának „Tanuljunk együtt!” programsorozata keretében 2018.
október 17–18. között a vörösáru-
gyártásban mélyedtek el a kamarai tagok.
A program célja a termékfejlesztések előmozdítása, a higiéniai ismeretek bővítése, valamint az
előállítók elméleti és gyakorlati
tudásnövelése. Az eddigi tapasztalatok, a jelentkezők előképzettsége és a téma összetettsége
alapján két csoportba sorolva
indult az 1–1 napos program,
kezdő és haladó szinten. Részben
kamarai és résztvevői költségvál-

lalás mellett összesen 23 lelkes és
aktív résztvevőt köszönthettünk a
Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszékén.
A gyakorlati nap keretében a
megjelentek mélyebb ismereteket szerezhettek az alapvető hi
giéniáról, az élelmiszer-biztonságról, az alapanyagokról és a gyártási technológia lépéseiről, továbbá
részletesen megismerkedhettek a
vörösáruk készítésének alapjaival,
valamint különböző összetételű
virslik gyártásával. Az előadók
rávilágítottak az élelmiszer-biztonság, a minőségellenőrzés, a
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jelölés fontosságára, valamint
ismertették a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A gyakorlati rész során négyféle
virslit készíthettek a résztvevők. A
termékek készítése során különböző összetevők kerültek felhasz-

nálásra, így eltérő állagot, minőséget vagy ízt lehetett tapasztalni a
végeredményben. Mindemellett
a nemrég érvénybe lépett érzékszervi minősítési szabvány alapján
számos kereskedelemben kapható vörösárut bíráltak el. A vörös
áru-gyártás témakörében rendezett gyakorlati nap szakmai
beszélgetéssel, az oklevelek
átadásával és értékeléssel zárult.
A résztvevők visszajelzései alapján igény mutatkozik a gyakorlati
nap folytatására más termékkörökkel kiegészítve, a kamara szervezésében.
n NAK

A kamara élelmiszeripari tagjai
lassan megtalálják a helyüket a
köztestületen belül, így elérkezett
az idő, hogy az agrárgazdálkodók
után az élelmiszer-előállítást végző
tagok is nagyobb figyelmet kapjanak – hangsúlyozta a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának Ercsiben
megtartott sajtótájékoztatóján
Éder Tamás, a kamara alelnöke.
Hozzátette, már csak azért is fontos
ez, mert egyfelől a hazai mezőgazdasági termékek 70 százaléka az
élelmiszeripari cégeken keresztül
hasznosul, másfelől, mert ezek a
vállalatok a hazai GDP-hez 2 százalékkal járulnak hozzá.
Az igazgatóság ennek jegyében
– erősítve a kétirányú kapcsolatot
és információáramlást – alakította
ki élelmiszeripari koordinátorhálózatát. Ahogy Éder Tamás fogalmazott, az ország hét régiójába
(Közép-Magyarország, Nyugat-,
Közép- és Dél-Dunántúl,
Észak-Magyarország, Észak- és
Dél-Alföld) delegált – és Ercsiben
bemutatott – munkatársak fel
adata, hogy keressék fel az adott
terület valamennyi élelmiszeripari
tagját, erősítsék az alulról jövő
kezdeményezéseket, javaslatokat.
A szeptember 3-án munkába állt
kollégák révén a tagok szélesebb
rálátást kapnak a kamara, illetve
az élelmiszeripari igazgatóság
tevékenységeire, elért eredményeire, valamint közvetlen információkhoz jutnak az őket érintő,
meglévő és bevezetni kívánt
kamarai szolgáltatásokról, tervezett tevékenységekről. Ezen túl-

menően a tagok naprakész információkat kapnak a jogszabályi és
pályázati változásokról, szakma
specifikus hírekről, tájékoztatókról, innovációs, valamint kutatás-
fejlesztési irányokról, termékfejlesztési lehetőségekről, piaci tren-

kézikönyv” elnevezésű kiadványsorozat. Mint Éder Tamás elmondta, a sorozat célja a hazai élelmiszer-előállítói kör tájékoztatása,
ismeretének bővítése, valamint a
minőségi élelmiszerek előállításának támogatása hiteles információátadással. A sorozat első, kétkötetes része az élelmiszeripari
alapfogalmakat foglalja össze. (A
következő kiadvány a gluténmentes élelmiszerekkel kapcsolatos
ismeretekre tér ki.)
– A kiadványsorozat megvalósításával hozzájárulunk tagjaink
minél hatékonyabb működéséhez,

tagok számára. A „Tanuljunk
együtt!” elnevezésű rendezvények
célja, hogy lehetőséget teremtsenek a kezdő, illetve a már előállítással foglalkozó hazai kisüzemek
minőségtudatos gyakorlatához.
Ugyancsak sikeresek voltak a külföldi szakmai képzések, amelyek
során a tagoknak lehetőségük van
megismerkedni az adott ország
jellegzetes termékeivel, a technológiával, aktuális fejlesztési és
innovációs lehetőségekkel. Az
alelnök tájékoztatása szerint a versenyképesség egyik legfontosabb
eleme a folyamatos megújulás, az

dekről és korszerű technoló
giákról.
– Azt kérem, hogy tagjaink
legyenek nyitottak feléjük, rajtuk
keresztül bátran közvetítsék a
NAK felé szakmai elvárásaikat,
gondjaikat, és ígérem, hogy a
kamara vezetése is nyitott lesz
ezekre az észrevételekre – jegyezte meg a NAK alelnöke.
Ahogy a hálózat kialakításán,
úgy egy másik újdonság bevezetésén is közel egy esztendeje dolgozott az élelmiszeripari igazgatóság: ez pedig az „Élelmiszeripari

versenyképességük erősítéséhez, a
piaci jelenlétük fokozásához, valamint a hatósági követelményeknek
való megfeleléshez – jegyezte
meg. – Ez és a leendő többi kiadvány is hasznos lesz a tagoknak és
a fogyasztóknak egyaránt, ezáltal a
magyar élelmiszeripar reputációját
és a tudatosabb fogyasztói döntések meghozatalát is erősítik.
Mint Éder Tamás elmondta, az
igazgatóság tevékenységének
alapja a tudásátadás, ezért ahogy
tavaly, úgy idén is több szakmai
programot, képzést szerveztek a

innováció, az új termékek fejlesztése, a régiek újragondolása a
hazai és nemzetközi trendek megismerése mellett – ezen előállítói
tevékenységhez próbálnak segítséget nyújtani az igazgatóság által
tavaly és idén is megszervezett
nemzetközi vásárlátogatási lehetőségek. Éder Tamás hozzátette, a
látogatási lehetőségeket még
inkább erősíteni szükséges. Itthon
pedig a következő hónapokban
több élelmiszeripari szakmai konferencia is várható.
n Raffai Ferenc
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Őstermelőket
ellenőriz
az adóhivatal
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október 15-től
kezdve az őstermelői tevékenységet folytató adózók
körében vizsgálatokat kezdett meg. Az ellenőrzések
elsősorban a személyi jövedelemadó-bevallásokban
kötelezően feltüntetendő
támogatások, illetve a felvásárolók által részükre kifizetett tényleges ellenértékek
összegére, a járulékalap
helyes megállapítására,
továbbá a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összegére és a személyi jövedelemadó adókedvezményre való
jogosultság meghatározására
irányulnak.
A NAV továbbá kiemelten
ellenőrzi továbbra is a bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítését. A mezőgazdasági őstermelők által foglalkoztatott alkalmazottak
szabályszerű bejelentését
munkaviszonyban való foglalkoztatás esetén a NAV által
rendszeresített T1041-es
nyomtatvány, egyszerűsített
foglalkoztatás esetén a
T1042E nyomtatvány benyújtásával, illetve telefonon a
185-ös, helyi tarifával hívható
telefonszámon is meg lehet
tenni. A bejelentés teljesíthető továbbá az erre a célra a
NISZ Zrt. által fejlesztett
„Egyszerűsített foglalkoztatás” alkalmazással is, amely
mind Android, mind pedig
iOS rendszeren keresztül
elérhető.
További kérdések felmerülése esetén kérjük, keressék fel a NAV illetékes
megyei ügyfélszolgálati irodáit.
n NAK

Hazai eredmények
a nemzetközi porondon

Egyszerre van jelen az éhezés és az elhízás növekedésének problémája a világon –
mondta Jakab István, a magyar
Országgyűlés alelnöke az MTI-nek kedden
Madridban, ahol az ENSZ Élelmezésügyi
és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO)
kétnapos madridi kongresszusán vett
részt a spanyol parlament felsőházában.
„Nagyon fontos a FAO célkitűzése, miszerint 2030-ra felszámolná az éhínséget, ám véleményem szerint a számokat tekintve
a válság egyre mélyül” – mondta
az MTI beszámolója szerint Jakab
István, a Magosz elnöke. Felhívta
a figyelmet arra, hogy ma mintegy 822 millió ember éhezik a
világon, ugyanakkor 672 millió
elhízott ember van, a túlsúlyosak
száma pedig eléri a 1,9 milliárdot.
Utóbbiak száma az elmúlt két
étvized alatt megháromszorozódott – tette hozzá. Jakab István
hangsúlyozta: Magyarország

büszke lehet arra, amit elért az
elhízás elleni küzdelem és az
egészséges életmód terén, az erre
irányuló kormányzati intézkedéseket ismertette felszólalásában.
A politikus beszédében kiemelte
egyebek mellett a népegészségügyi termékadó bevezetését,
amelynek hatására csökkent a
bizonyítottan egészségügyi kockázatot hordozó magas cukor-,
só- és egyes koffeintartalmú élelmiszerek fogyasztása. Továbbá
szólt a közétkeztetés egészségessé tételéről szóló rendeletről is,
amely bekerült az Egészségügyi

Világszervezet (WHO) hatékony
nemzeti szakpolitikai intézke
déseket tartalmazó gyűjtemé
nyébe is.
Mint mondta, a táplálkozás
kihívása a hátrányos helyzetű
családok gyermekeinek élelmezését, számukra egészséges ételek biztosítását is jelenti, példaként említve a magyarországi
ingyenes iskolai, valamint a szün
idei étkeztetést. Utóbbira 2018ban 23 millió forintot fordított a
kormány, csaknem háromszor
annyit, mint 2010-ben – hangsúlyozta. A világ 80 országából
több mint kétszáz parlamenti
képviselő részvételével zajló konferenciával kapcsolatban Jakab
István nagyon fontosnak nevezte,
hogy ennyire eltérő adottságú
államok érdemben véleményt
tudnak cserélni, megismerhetik
egymás problémáit, lehetőségeit,
ráadásul inspirálódhatnak egymás eredményeiből.
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Javítani kell a magyar
búzatermesztés versenyképességét
Főként a termésbiztonság javítása, a fajtaválasztás, a modernizáció,
illetve az önkéntes gazdálkodói együttműködés terén kell előrelépni
ahhoz, hogy javítani tudjuk a hazai búzatermesztés versenyképességét – hangsúlyozta Győrffy Balázs, az agrárkamara elnöke a köztestület Vas megyei szervezete által szervezett IV. Vas megyei
búzatermelési verseny ünnepélyes eredményhirdetésén.

„Idén 950 ezer hektárról 4,8 millió tonna búzát takarítottunk be
Magyarországon, ami hektáronként 5,1 tonnás termésátlagot
jelent. Ez mindössze 50 kg-mal volt
több, mint majdnem 3 évtizeddel
ezelőtt, 1990-ben. Öt év átlagát
vizsgálva sem sokkal kedvezőbb a
kép: az elmúlt 5 év (2013–2018) termésátlaga 5,2 tonna/hektár volt, ez
alig több mint 15 százalékkal
haladta meg az 1990–1995 közötti
4,4 tonna/hektárt. Mindeközben
napjainkban Nyugat-Európában
nem ritkák a 8–10 tonna/hektáros
búza termésátlagok, Oroszország
pedig úgy vált a világ első számú
búzaexportőrévé, hogy a termés
átlagok nem érik el a 3 tonnát
hektáronként. Ahhoz, hogy felvegyük a versenyt, növelni kell búzatermesztésünk hatékonyságát” –
mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
elnöke a köztestület Vas megyei
szervezete által szervezett IV. Vas
megyei búzatermelési verseny
ünnepélyes eredményhirdetésén,
Vasszécsenyben.
A NAK elnöke szerint ehhez
elsősorban a termésbiztonság
javítása, a fajtaválasztás, a moder-

nizáció, illetve az önkéntes gazdálkodói együttműködés terén
kell előrelépni. „A májusban
üzembe állított, Európában egyedülálló országos jégkármérséklő
rendszer nagyban növelte a termésbiztonságot, azonban az
öntözésfejlesztés tekintetében
még nagy munka vár ránk. A
jelenlegi, mintegy 80 ezer hektáros öntözött területet 20 éven
belül legalább egymillió hektárra
kell emelni. Ez azonban csak fenntartható módon, lehetőség szerint
a felszíni vizek használatával történhet meg, a természet megóvása a gazdáknak is érdekük. Ott,
ahol felszíni víz nem áll rendelkezésre, felszín alatti vízzel kell megoldani az öntözést” – mondta
Győrffy Balázs. Ehhez kapcsolódóan megemlítette, hogy kamarai
kezdeményezésre megszületett
az a jogszabály-módosító javaslat,
amely két évvel, 2020 végéig
meghosszabbítaná az illegális
kutak bejelentésére vonatkozó
moratóriumot. Emellett a NAK
azon is dolgozik, hogy az illegális
kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen.
A NAK a fajtaválasztás terén is
igyekszik a gazdálkodók segítségére lenni. A köztestület idén
csatlakozott a posztregisztrációs
fajtakísérletekhez. Kukorica esetében télen, őszi búzából jövő nyáron készül el az ajánlati fajtalista –
mondta Győrffy Balázs. A modernizációt illetően a NAK elnöke
hangsúlyozta: „a precíziós gazdál-

kodás megjelenésével robbanásszerű technológiai fejlődésnek
lehetünk szemtanúi, megélői. A
köztestület feladata az, hogy az
innovatív technológiákat bemutassa és elérhetővé tegye a gazdálkodóknak. Ehhez viszont az is
kell, hogy a gazdák befogadók
legyenek a modern kor technológiái iránt”. Győrffy Balázs mind
ezek mellett az önkéntes gazdálkodói együttműködés szükséges-

ségére is felhívta a figyelmet. „Fel
kell ismerni, hogy az együttműködésnek nincs alternatívája, az
egyre erősödő versenyben másképp nem lehet helytállni” –
hangsúlyozta a NAK elnöke.
Az NAK Vas megyei szervezete
idén negyedik alkalommal hirdetett termelési versenyt a megyei
búzatermesztő gazdálkodóknak.
Étkezési búza kategóriában
Kenyeres István salköveskúti gazdálkodó érte el a legnagyobb
hozamot, hektáronként 9,85
tonna termést takarított be. Takarmánybúza kategóriában Lőrincz
Lajos döbörhegyi gazda nyerte a
termésversenyt, 9,02 tonna/hektáros termésátlaggal.

TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK
AZ AGRÁRERDÉSZETI
FÁSÍTÁSOKRÓL
HELYSZÍNEK, IDŐPONTOK:
2018. december 6. – Sárvár
2018. december 11. – Kecskemét
2018. december 12. – Nyíregyháza
A pontos helyszínekről, programokról és regisztrációs lehetőségről
november közepétől talál tájékoztatást a www.nak.hu honlapon.

ELŐADÓK:
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, NAK,
Erdészeti- és Agrár Egyetemek munkatársai
KINEK AJÁNLJUK: földtulajdonosoknak, gazdálkodóknak,
vadászatra jogosultaknak, agrár szaktanácsadóknak

AZ ÚJ VADKÁRBECSLÉSI
ÚTMUTATÓ BEMUTATÁSA

n NAK
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Meg kell őrizni
az agrárium
támogatási szintjét
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden lehetséges eszközzel küzd azért,
hogy a következő uniós költségvetési ciklusban ne csökkenjen a Közös Agrárpoli
tika költségvetése.
A magyar gazdálkodóknak
szükségük van a Közös Agrárpolitikára (KAP), így minden magyar
kritika jobbító szándékú – szögezte le Győrffy Balázs, a NAK elnöke
a kamara által szervezett október
8-ai fórumon, amelyen a szakminiszter mellett Phil Hogan, az
Európai Bizottság mezőgazdaságért felelős biztosa is részt vett. –
Számunkra elfogadhatatlan, hogy
a KAP finanszírozása csökkenjen,
miközben láthatóan egyre több
terhet ró a gazdálkodókra a
különböző előírások betartása.
Így azt kérjük öntől, hogy ne
engedje a költségvetés mérséklését – fejtette ki álláspontját
Győrffy Balázs. A kamara vezetője
továbbá kérte Phil Hogant, hogy
támogassa az uniós források fejlesztési célú felhasználását, ami
Magyarország esetében az öntözés terén is fontos.
Az észrevételekre reagálva Phil
Hogan elmondta: az 1962 óta
létező KAP az unió legsikeresebb
politikája, viszont a természetes
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi „evolúciós folyamat
része”, hogy a kereteit időnként át
kell alakítani. Úgy vélte, a KAP az

angolok unióból való kilépése,
vagyis a Brexitből adódó 5 százalékos csökkentése még észszerű is
lehet, amit viszont a tagállami
befizetések növelésével lehetne
ellensúlyozni. A szabályok egyszerűsítésről azt mondta: szakítani akarnak azzal, hogy egységesen ugyanazok az előírások legyenek érvényesek például egy
magyar és egy svéd farmerre,
ezért inkább az Európai Bizottság
csak a fő célokat jelölte meg, a
tagállamok pedig a sajátosságaikat figyelembe vevő saját előírásokkal érnék el ezt. Phil Hogan

megjegyezte, a kilenc fő cél közül
három-három gazdasági és társadalmi, három pedig környezetvédelmi jellegű. Hozzátette, a mezőgazdasági célú kutatás-fejlesztési
források segítségével új piacok
nyílnának meg a termelők előtt,
és az új KAP védené a nemzeti
környezeti erőforrásokat, segítené
a gazdákat a precíziós mezőgazdaság megteremtésében, elterjesztésében, javítaná az élelmiszerláncban betöltött szerepüket,
és hozzájárulna profitjuk növeléséhez is.

Nem fogadható el
a forráscsökkentés
A körülbelül egy héttel később,
Linzben megrendezett
COPA-COGECA kongresszuson
Győrffy Balázs elnök, Kis Miklós

Zsolt alelnök és Cseszlai István
stratégiai igazgató képviselték a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát.
Phil Hogan itt kiemelte, hogy
egyetért a szervezet álláspontjával, miszerint határozottan ellenzik a KAP költségvetésének a
csökkentését. A konferencián a
mezőgazdaságban a generációs
megújulás uniós és tagállami szintű átgondolására hívta fel a figyelmet, mivel sajnálatos módon csak
a termelők 11 százaléka 40 év
alatti.
Joachim Ruckwied, a COPA
elnöke kijelentette, hogy nem
megengedhető a vidéki térségek
elnéptelenedése. Megfelelő eszközök nélkül nem biztosítható a
gazdálkodók következő generá
ciója. Thomas Magnusson, a CO
GECA elnöke elmondta, a fiatal
gazdák hosszú távon történő
támogatását a javasolt KAP stratégiai tervekben biztosítani kell.
Mint ismert, az Európai Bizottság (EB) 2018. május 2-án tette
közzé a következő uniós költségvetés keretszámait, amelyben a
2021–2027 közötti időszakban az
uniós agrárpolitika további csökkentését irányozza elő. A
COPA-COGECA (CC) – az európai
gazdálkodókat és szövetkezeteket
képviselő legnagyobb uniós
agrár-érdekvédelmi szervezet – a
bizottsági javaslat megjelenésétől
kezdődően határozottan ellenezte a KAP költségvetés csökkenté-

sét és annak reálértéken jelenlegi
szinten történő fenntartását javasolja. A KAP-források megvágása
annak tükrében is teljesen elfogadhatatlan az érdekvédelmi
szervezet számára, hogy a 2018.
június 1-jén megjelent 2020 utáni
KAP-ra vonatkozó javaslatban
foglalt új célok, prioritások, a teljesítményalapú politikára történő
átállás megvalósításához elegendő pénzügyi finanszírozás biztosítása szükséges.
A jövőbeli uniós agrárpolitikának reagálnia kell a társadalom
elvárásaira, ami a környezeti
szempontok nagyobb mértékű
figyelembe vételét jelenti. A
COPA-COGECA álláspontja szerint
az európai gazdálkodók és szövetkezetek képesek teljesíteni ezen
elvárásokat, feltéve, ha biztosítják
a szektor versenyképességét,
fenntarthatóságot és a piacorientáltságot. Az új KAP feladata,
hogy segítse a termelőket mind
ezen célok elérésében – jelezte
Kis Miklós Zsolt, a kamara alelnöke. Győrffy Balázs azt is hangsúlyozta, hogy az európai parlamenti választások miatti szűkebb
határidők nem befolyásolhatják
hátrányosan a KAP jogalkotási
csomag végső tartalmának minőségét és a pénzügyi keret végső
szintjét. Hozzátette: az első pillér
vonatkozásában újra kell gondolni a jóváhagyási folyamatot a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. Győrffy Balázs a capping

kapcsán elmondta, hogy az új
KAP-ban annak csak a fenntarthatósági alapjövedelem támogatásra kellene vonatkoznia, ellenkező
esetben az gyengítené a többi
első pilléres támogatást. A NAK
elnöke a külső konvergencia kapcsán hangsúlyozta, hogy fontos
az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, azonban számunkra elfogadhatatlan, hogy az uniós átlag
alatti tagállamok is finanszírozzák
azt.
Az új agrárpolitika nagy hangsúlyt helyez az egyszerűsítésre,
amelyet a Bizottság az új támogatáselosztási modell révén kíván
megvalósítani. A COPA-COGECA
azonban úgy látja, hogy ez a
modell nem feltétlenül szolgálja
az egyszerűsítési törekvéseket. Az
egyszerűsítés gyakorlatban történő megvalósításának felelőssége
sokkal inkább a tagállamok saját
hatásköre lesz, amelyet a tagállami Stratégiai Tervekben kell megjeleníteni. Mindemellett az új zöld
struktúra feltételrendszerében
szereplő előírások jelentős növelése a CC számára elfogadhatatlan
a KAP költségvetésének egyidejű
csökkentése mellett.

Egységes a V4-ek
álláspontja
A V4 országok agrárkamarái és
a Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületeinek Szövetsége
(LAPAR), Bulgária Nemzeti Gabo-

natermelőinek Szövetsége
(NGPA), a Horvát Agrárkamara
(HPK) és Litvánia Agrárkamarája
(ZUR) szeptember 25-én Prágában tartották ülésüket. Az eseményen részt vevők hangsúlyozták,
hogy megfelelő keretösszeget
kell biztosítani a mezőgazdasági
fejezet számára a 2020 utáni uniós
költségvetésben, valamint jelentősen egyszerűsíteni kell a jogalkotási aktusokat oly módon, hogy
azokat a gazdálkodók könnyen
megérthessék és alkalmazhassák.
Mindkét megközelítés fontosabb,
mint akár a következő Többéves
Pénzügyi Keret (MFF), akár a KAP
szabályozások gyors elfogadása.
A kamarák és szövetségek képviselői támogatják a közvetlen kifizetések igazságosabb elosztását.
Ugyanakkor nem támogatják a
külső konvergencia új, javasolt
módszerét. A piaci helyzet kapcsán megállapították, hogy a legtöbb termény hozamait súlyosan
érintették az aszályok, amelyek
komoly kihatással voltak a szántóföldi gazdálkodók jövedelmére,
de a katasztrofális takarmányhiány miatt különösen a legelőkkel
és állattenyésztéssel foglalkozó
gazdálkodóknak van szükségük
gyors és hatékony segítségre. Az
agrárkamarák képviselői üdvözlik
a szélsőséges időjárási körülmények által okozott károk bármilyen pénzügyi kompenzációját,
ugyanakkor szeretnék felhívni a
figyelmet a közös agrárpolitika

gyakran túlságosan korlátozó szabályaira, amelyek ilyen helyzetekben nem teszik lehetővé az egyes
tagállamok kormányai számára,
hogy elég gyorsan, rugalmasan
cselekedjenek.

Közös fellépés
Az elmúlt időszakban a sertéshús alacsony árai veszélyeztették
a termelők megélhetését, akiknek
most a gabonahiány miatt az
összetett takarmányok emelkedő
áraival is szembesülniük kell.
Tekintettel az afrikai sertéspestisjárvány további terjedésére és a
harmadik országok piacainak az
európai termelés előtt való fokozatos bezárulására a V4 + 4 országok agrárkamaráinak képviselői
felszólítják az Európai Bizottságot
mentőcsomag indítására a sertéstenyésztők részére. Szervezeteink
szeretnék felhívni a figyelmet
egyes kiskereskedők kezdeményezésére, amely az ún. feljavított
ketrecrendszerekben tartott
tojótyúkoktól származó tojásellátás megszűnését eredményezheti.
A V4+ országok agrárkamarái és
szövetségei elutasítják a szupermarketláncok olyan egyoldalú és
kizáró kísérleteit, amelyek termelőinket ellehetetlenítik. A vásárlóknak biztosítani kell a választás
lehetőségét, biztosítani kell, hogy
a számukra fontos paraméterek
alapján válasszanak terméket.
n NAK
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A mézből sosem elég
vezésű akció, emellett pedig fesztiválokon, a médiumokban és a
Facebookon is népszerűsítik a
méz és a mézfogyasztás előnyeit.
A kampánynyitó sajtótájékoztatón Győrffy Balázs, a NAK elnöke
hangsúlyozta, hogy a kamara is
fontosnak tartja ezt a kampányt,
ezért évek óta támogatják az
mézes reggeli akciót, amelynek
során sok gyerek először ízleli
meg a mézet. Hozzátette, a kamara az idei esemény során 100–150
ezer mézcsomagot juttat el az
iskolásokhoz. Magyarországon
mintegy 20 ezer méhész van, akik
közel 1,2 millió méhcsaládot tartanak. Méztermelésben Magyarország nagyhatalom – az EU 250
ezer tonnás évi össztermelésének
10 százaléka, a világ méztermelésének pedig 5 százalékkal innen
származik –, viszont fogyasztásban nem. Nagy István agrárminiszter úgy vélte, a gyerekeket és
a felnőtteket egyaránt megcélzó
kampány ebben segíthet. És

Innovációkkal őrzi helyét
a világ élvonalában a vetőmagágazat
A magyar vetőmag-előállítás magas szinten, nagy hatásfokkal, innovatívan működik, ezt az előnyt meg kell őrizni a következő negyedszázadra is, hangzott el a
Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács 25 éves jubileumi konferenciáján.

abban is, hogy a legnépszerűbb
akácméz mellett még a többi,
közel 150-féle növényből készített
méz fogyásán is lendítsen.
Ez ugyanis a méhészeken, egyúttal az ágazaton is segítene –
jelezte Nagy István. Hozzátette: a
hazai megtermelt mennyiség –
amely az időjárástól és egyéb
körülményektől függően az
elmúlt tíz évben 15 és 30 ezer
tonna között mozgott – 20 százaléka belföldön, 80 százaléka a
határon túl kel el. Ám utóbbi

mennyiséggel főként az unión
kívüli országokból származó,
gyenge minőségű és az EU-ban
forgalomba hozott mézet javítják
fel.
A felsoroltak mellett még egy
komoly probléma nehezíti a
méhészek életét: a méhpusztulás.
Mint az agrárminiszter elmondta,
ez összeurópai, több tényező
együttes hatásából adódó gond,
a hazai hivatalos vizsgálatok
pedig még folyamatban vannak.
n RF

Megtartotta első műhelynapját a Földforgatók
iskolakertprogram Nógrád megyében
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara a Váci Egyházmegyei Karitász és az Iskolakertekért Alapítvány közreműködésével pályázatot
hirdetett „Földforgatók” névvel
iskolakertek létesítésére a Nógrád
megyei általános iskolák számára.
A pályázatokat 2018. augusztus 21.
és szeptember 16. között nyújthatták be az intézmények.
A pályázatok szakmai értékelését követően 10 Nógrád megyei
általános iskola került kiválasztásra. A nyertes iskolák az alábbiak:
– Balassagyarmat: Kiss Árpád Általános Iskola
– Bárna: Bárnai Általános Iskola
–C
 serhátsurány: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szent István Tagiskolája
– Héhalom: Héhalmi Általános
Iskola

– Magyarnándor: Magyarnándori
Általános Iskola
– Nógrádkövesd: József Attila
Általános Iskola
– Őrhalom: József Attila Általános
Iskola
– Pásztó: Magyar Szentek Római
Katolikus Általános Iskola
– Salgótarján: Illyés Gyuláné
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
– Tar: Kodály Zoltán Általános
Iskola
A pályázatok kihirdetését követően az iskolák képviselői, a programban részt vevő koordinátorok,
valamint a program szervezői
jelenlétében szeptember 26-án,
Héhalomban lezajlott a program
első műhelynapja.
Az I. műhelynap egyik célja az
volt, hogy a nyertes intézmények

képviselői megismerkedjenek
egymással, valamint a NAK és a
Váci Egyházmegyei Karitász és az
Iskolakertekért Alapítvány munkatársaival, emellett minden
olyan információt megkapjanak,
amely szükséges a program megvalósításához.
A rendezvényen felszólalók
közül többen is az önellátásra, az
egészséges táplálkozásra és a

munkában való aktív részvétel
fontosságára való törekvést hangsúlyozták ki, amelyet a gyermekek
felnőttkorukban kamatoztatni
tudnak, ez egyben a program
egyik kiemelt gondolata is.
A szervezők ismertették a
„Földforgatók” programot, és
részletesen tájékoztatták a pályázókat a juttatásokról, a kötelezettségeikről és a lehetőségekről
is. A műhelynap másik feladata az
volt, hogy lépésről lépésre segítsék megtervezni az iskolakerteket, elsőként a vetési tervek elkészítésével. A műhelynap keretében sor került a héhalmi iskola
kertjének megtekintésére is,
végül lezárásként egyeztettek az
őszi ütemtervről és a további
teendőkről.
n NAK

„A hazai vetőmagszektor
Magyarország egyik legpro
fesszionálisabb mezőgazdasági
ágazata. Szakmai színvonalát és
eredményeit nemzetközileg is
számon tartják, kimagasló
exportteljesítménye, a magyar
vetőmag iránti töretlen kereslet
pedig ennek gazdasági alátámasztását jelenti. Szakemberek
generációinak tudása, szorgalma
és odafigyelése építette fel ezt az

elismertséget”, hangsúlyozta
köszöntőjében Feldman Zsolt.
Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
kiemelte: a Vetőmag Szövetség
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elmúlt 25 éves munkájának kulcsszerepe volt a magyar
vetőmagok elfogadottságának
növelésében itthon és külföldön
egyaránt, hiszen sikerrel fogta
össze ezt a szakmai közösséget,

rok területén. A szervezet elnöke
ismertette: az évente 1500 fajta
vetőmagot előállító magyar ágazat egészére jellemző a magas
szintű kutatás-fejlesztés, az innovatív gondolkodásmód. Az ágazat
főszereplői nemcsak a több mint
4 millió hektáros hazai gazdálkodás igényeit szolgálják ki, jelentős
mértékű – több mint 100 milliárd
forintos – exporttevékenységet
folytatnak. Ezzel Magyarország a
világ élvonalában van.
A Vetőmag Szövetség 2018-tól
évente egy szakember munkássága előtt kitüntető díjjal tiszteleg. A Vetőmag Szövetség-díjat
Balikó Sándor, a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi
Zrt. nyugalmazott ágazatvezetője kapta.

Térítésmentesen visszavesszük kiürült és háromszor
kiöblített növényvédő szeres göngyölegét, valamint
a csávázott vetőmagos csomagolóanyagait.

Gazdálkodók, figyelem!
Újra megnyílt az ökológiai
gazdálkodás támogatása!
2019. január 1-ével induló 5 éves kötelezettségvállalással újra meghirdették az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” támogatást! A támogatási kérelem benyújtására
elektronikus úton, ügyfélkapun 2018. december 1. és december 15.
között van lehetőség! Csak olyan szántó, ültetvény és gyep területek
támogathatók, amelyekre ellenőrzési-tanúsítási szerződést kötöttek. A pontos összegeket és a részletszabályokat a VP4-11.1.-11.2.-18
pályázati felhívás tartalmazza!
A magyar biogazda közösség legfőbb érdekérvényesítő szervezete a
Magyar Biokultúra Szövetség ajánlja, hogy a felmerülő kérdéseikkel és
az támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó szerződés megkötésére az általa alapított, egyetlen magyar tulajdonban álló tanúsító
szervezetet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-t keressék!
Mert a hazafi e téren is a hazait keresi!
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szervezte az ágazat munkájának
mindennapjait és képviselte azt
mindenfelé a nagyvilágban.
Takács Géza, a terméktanács
elnöke az elmúlt időszak eredményeiről elmondta: a hatóságokkal
közösen eredményesen léptek fel
a hamisított vetőmagok ellen,
amelynek eredményeként szinte
teljesen visszaszorultak az illegális
tételek a magyar piacról. A Gabonatermesztők Országos Szövetségével a gazdálkodók objektív
tájékoztatásáért 12 éve sikeresen
bonyolítják le az őszi búza és
kukorica posztregisztrációs kísérleteket. Ezenkívül kampányt folytattak a fémzárolt vetőmaghasználat erősítése érdekében és
jelentős eredményeket értek el a
vetőgépekre szerelhető deflekto-

Téli visszagyűjTési akciónk

226468

„Legyen minden nap mézes
nap!” szlogennel két hónapon át
zajló, mézfogyasztást ösztönző
kampány indult el. Ha több mézet
vásárolnának idehaza, a méhészeti ágazat – amúgy sokproblémás –
helyzete is stabilabb lehetne.
Az elmúlt húsz év alatt összességében kétszeresére emelkedett
a hazai mézfogyasztás (évi 40
dkg/főről 70–80 dkg/főre), ám a
növekedés az utóbbi pár évben
megtorpant. Sőt, még így is elmarad más európai országok
fogyasztási adataihoz (Görögország: 1,5 kg/fő/év; Németország
1,3 kg/fő/év) képest. Ezért az
Országos Méhészeti Egyesület az
Agrármarketing Centrum, az
agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával
október 15-től december elejéig
tartó mézfogyasztást ösztönző
kampányt indított el: ennek fő
programpontja a november 16-ai
– nagyjából 100 ezer diákot érintő
– „az Európai mézes reggeli” elne-
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november–December–január
Kérjük vegye fel a kapcsolatot gyűjtőhelyével és
tájékozódjon a gyűjtés pontos időpontjáról és az átvétel
részleteiről. Gyűjtőhelyeink listáját megtalálja
a www.cseber.hu weboldalunkon.
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Ketreces tojások: a fogyasztók döntsenek

Kedvező évet zárhattak a kukoricatermelők

A fogyasztóknak kell eldönteniük, milyen
típusú étkezési tojásokat kívánnak vásárolni a kereskedelemben – hangsúlyozták a
Baromfi Termék Tanács (BTT) képviselői a
Visegrádi Országok (V4) agrárkamaráinak
közelmúltbeli prágai ülésén. A BTT szerint
nemzetközi szinten is fel kell lépni az ellen,
hogy az áruházláncok kizárják saját értékesítésükből a feljavított ketreces tartásból
származó tojásokat.

Az idei év kifejezetten kedvezően alakult a kukoricatermesztők számára. A kifogástalan időjárás a betakarítást segítette, a gazdák a szokásosnál hetekkel korábban végezhettek a munkával. Külön öröm az
is, hogy szinte egyáltalán nem kellett a szárítókat beindítani. A learatott kukorica mennyisége és a minősége is kimagasló lett idén.

Indokolatlan piackorlátozó lépéseket kívánnak tenni azok az áruházláncok, amelyek ki akarják zárni
bolthálózataikból a ketreces tojástermelést folytató agrárvállalkozásokat – húzták alá a V4-ek legutóbbi
kibővített prágai találkozójukon,
amelyen a Baromfi Termék Tanács
egyik szövetsége, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők
Szövetsége (Tojásszövetség) is képviseltette magát. A szövetség lehetőséget kapott arra, hogy előadásban ismertesse a problémát a találkozón, amelyen a V4-es országok
mellett Bulgária, Horvátország, Litvánia és a Románia is részt vett.

A V4-ek agrárkamarái kiállnak
amellett, hogy a feljavított ketreces tojástermelésre szükség van a
térségben és az Európai Unióban,
mivel állat- és humánegészségügyi szempontból ez a legbiztonságosabb termelési mód. E technológia alkalmazás nélkül hos�szabb távon veszélybe kerülhet az
uniós fogyasztók biztonságos
ellátása is, mert a legköltséghatékonyabban előállítható tojás e
technológiából származik. A keletkező áruhiány hatására nagy
mennyiségben jelenhetnek meg a
boltok polcain olyan harmadik
országbeli termékek, amelyek

Tolnában lett
az egyik
legmagasabb
az átlagos hozam

nem felelnek meg a jelenleg hatályos, alapvető állatjóléti és egyéb
EU-s normáknak sem.
A köztestületek a prágai találkozón úgy foglaltak állást, hogy
elutasítják az áruházláncok egyoldalú, kiszorító, termelőket ellehetetlenítő törekvéseit. A V4-es
agrárkamarák szerint a vásárlók
számára lehetőséget kell teremteni arra, hogy a számukra fontos
paraméterek alapján – beleértve
a higiéniát és az árat is – választ-

hassanak termékeket az üzletláncokban.
A BTT és a Tojásszövetség is úgy
ítéli meg, hogy a fogyasztóknak
meg kell adni a lehetőséget arra,
hogy tojásvásárláskor saját preferenciáik és elvárásaik alapján dönthessenek. A szervezetek szerint az
uniós jogszabályoknak megfelelően termelt tojások tiltása és bojkottja nem megengedhető, illetve
jogellenes és diszkriminatív is.
n NAK

Francia példákkal ismerkedtek
Gyakorlatorientált franciaországi tanulmányúton vett részt a NAK szervezésében tizenkét magyar kecsketej- és juhtejtermelő, illetve -feldolgozó.
Sok specifikus információra,
támogatásra van szükség ahhoz,
hogy a gazdaságok nemzetközi
viszonylatban is versenyképesebbé váljanak, minél több, jobb
minőségű terméket állítsanak elő,
és azokkal eljussanak a megfelelő
piacokra. Ezt szem előtt tartva a
kamara egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy tagjai sikerességét elősegítse, az ágazatban tevékenykedők képességeit, szakmai
ismereteit is fejlesztve. A kamara
korábbi szakmai rendezvényeinek

tapasztalatai is azt mutatták, hogy
az élelmiszeripari vállalkozások és
az őstermelők körében egyaránt
jelentős igény mutatkozik olyan
gyakorlati, piacképes tudás megszerzésére, amely azonnal átültethető a mindennapi tevékenységükbe. Ezért is döntött az eddig jól
bevált gyakorlatorientált programok folytatása mellett a NAK Élelmiszeripari Igazgatósága. 2018.
október 15–19. között tizenkét
kecsketej- és juhtejtermelő, illetve
-feldolgozó kamarai tag utazhatott

Franciaországba, a NAK által szervezett és részben a kamara által
finanszírozott sajttechnológiai
szakmai tanulmányútra. A csoportban kézműves sajtkészítők,
mezőgazdasági és élelmiszeripari
családi vállalkozások és tejipari
kisüzemek szakemberei vettek
részt, hogy gazdagítsák ismereteiket a sajtkészítés területén. Erre
bőven volt lehetőségük az egyik
legismertebb francia mezőgazdasági iskolában, az ACTALIA képzőközpont carmejane-i mezőgazdasági technikumában működtetett
manufakturális sajtműhelyben. A
program résztvevői valós üzemi
gyártás közben sajátíthatták el a
savas alvasztású friss „túró” sajtok

és krémsajtok, valamint a kecsketejből kézműves technológiával
előállított kékpenészes sajt gyártását, továbbá az úgynevezett TOME
típusú félkemény sajt érlelt változatának juhtejből való elkészítését.
A gyártástechnológiai ismeretek mellett lehetőség nyílt megismerni a francia farmgazdálkodók saját termelésű és előállítású
termékeinek forgalmazására létrehozott szövetkezeti üzletek
működését. A résztvevők a kis
családi farmgazdaságok integrációjáról is átfogó képet kaptak,
mód volt egy családi farmon a
tulajdonosokkal tapasztalatokat
cserélni.
n NAK

Tolna megye az ország egyik
legkisebb megyéje, kukorica-termőterülete viszont jelentős, országosan az ötödik helyet foglalja el a
jelenlegi 64 ezer hektárral.
Elmondható viszont, hogy 10 éve
ettől sokkal magasabb volt a termőterület, amikor a 100 ezer hektárt is elérte. „Az azóta tapasztalt
csökkenés véleményem szerint
betudható a hektikus időjárásnak
és az egyre forróbb, illetve csapadékszegényebb nyaraknak, ami
arra ösztönzi a termelőket, hogy a
vízigényes kukorica helyett más,
például olajos és ipari növényeket,
lucernát vagy ültetvényeket részesítsék előnyben a jövedelembiztonság elérése érdekében” – tájékoztatta a NAKlapot Vendégh Edit,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei elnöke.
Júniusban még úgy tűnt, hogy a
kukoricatermés rekord lehet idén
a megyében, végül az augusztusi
nagy kánikula és a csapadékhiány
valamicskét rontott az addig
nagyon szépen fejlődött állományokon. A táblákon a növények
egyik hétről a másikra megszáradtak. „Ennek tudható be, hogy
rendkívül korán, már szeptember
elején megkezdődhetett a kukorica betakarítása, és október vége
előtt pedig be is fejeződött. Ami
szintén az idei év különlegessége,
hogy szeptember végén, október
elejére már annyira leadta a vizet
a kukorica, hogy szinte nem volt
szükséges a termény szárítása. A
gazdáknak sok esetben elég volt
csupán a rostán átjáratni a ter-

ményt, utána mehetett egyenesen a tárolókba” – foglalta össze a
tapasztalatokat a szakember.
A hozamokat vizsgálva kiderült: rendkívül változó eredmények születtek, hektáronként
5–14 tonna is előfordult termőhelytől és a talaj adottságától
függően. A megyei átlag az aszályos időjárás ellenére is jó lett, 9,3
tonna hektáronként, amely az
egyik legmagasabb terméseredménynek számít országosan. Az
elmúlt öt évben három alkalommal volt hasonlóan magas a terméseredmény, tehát az idei a jó
eredmények közé sorolható.
A Duna rendkívül alacsony
vízállása miatt alig lehet hajózni,

valódi kereslet inkább belföldön
mutatkozik.

ennek megfelelően a kereskedők
sincsenek egyszerű helyzetben,
mert nagy kockázatot jelent
ilyen bizonytalan szállítási körülmények között leszerződni.
Mindezek negatívan hatnak az
árakra. Jelentősebb árumozgás
jelenleg nem tapasztalható,

Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke.
A megyében a kedvezőtlen adottságú területeken 3–4 tonna/hektár
termésátlagtól egészen a 13 tonna
átlagos hozamig előfordulnak adatok. Az átlagtermés 7,85 tonna hektáronként, amely jónak, de nem
kimagaslónak számít a megyében –

Hajdú-Bihar
megyében is
áremelkedésben
bíznak a gazdák
Az országos 898 ezer hektárnyi
kukorica-vetésterület több mint
tizede, mintegy 93 ezer hektár található Hajdú-Bihar megyében, ahol a
kukorica termesztésére az időjárás
idén általánosságban kedvező volt.
„A megye azonban korántsem egységes a kukorica termésének szempontjából” – mondta el Szólláth
Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági

húzta alá a szakember. A termésátlag megyén belül nagy szórást
mutat az egyes termőtájak között. A
bihari részről mondható el, hogy ott
kimagaslóan jó eredményeket adó
területek is voltak az előző évekhez
képest. A meleg nyár és kora ősz
okán a kukorica betakarítása több
növényhez hasonlóan a megyében
is 2–3 héttel hamarabb kezdődött.
A tapasztalatok szerint a levágott kukoricák a kedvező termőterületeken 14–16 százalék víztartalommal kerültek betakarításra, ami
azt jelenti, hogy szárításra jórészt
egyáltalán nem volt szükség. Volt,
ahol még túl száraz is volt a kukorica, a 12–13 százalékos szemnedvesség kissé nagyobb arányú
szemtöréssel járt. A learatott kukorica minősége jó, a száraz időjárás
miatt gombabetegségek nem
támadták meg a csöveket, nem
tartalmaznak toxinokat. A víztartalom alacsony mértéke miatt csak
tisztító átfújásra volt szükség álta-

lában – tette hozzá Szólláth Tibor.
A kukorica átvételi ára tonnánként
43 000–44 000 forint, de a gazdák
a megyében is szeretnének 50 000
forintot kapni terményeikért, de a
közeljövőbeli árajánlatok nem
mutatnak emelkedést.
n Andó Patrik

18

2018. november | NAKlap

Slow Living – helyi értékek és
a pillanat megélése
A slow food – a rohanva elfogyasztott
„gyorskaja” (fast food) ellentéte. De borra,
utazásra, művészetre vetítve is létezik ez
a szándékolt „lassúság”.
A Slow Living mozgalom összefoglalóan a lassúbb életvitelt, az
ízek, élmények, a vidék megélését, a helyi értékek őrzését tűzte
zászlajára. A közel három évtizedes, a világ 160 országára kiterjedő mozgalomnak sok millió követője van, és hazánkban is egyre
több a képviselője. Sikeres volt
magyar szempontból a 2018.
szeptemberi Terra Madre Salone
del Gusto világesemény, melynek
magyar részvételét a Slow Living
Hungary Egyesület és a Magyar
Turisztikai Ügynökség szervezte.
De a fő érdem természetesen a
részt vevő kiváló magyar termelőké, borászoké és éttermeké:
három térség – Eger, Szekszárd,
Mátra – mutatta be a magyar
vidék vonzerejét, slow food termékeit, környezettudatos mindennapjait. Az 1987 óta működő
nemzetközi Slow Food mozgalom
tizenkettedik alkalommal szervezte meg – 142 ország részvételével
– a torinói gasztrokulturális rendezvényt. Hazánk először idén
mutatkozott be komplex standdal, az ökoturizmus iránt érdeklődő utazók és a fenntartható gasztronómia területén tevékenykedő
tudományos szakemberek, termelők, séfek találkozhattak
magyar slow food termékekkel és
azok készítőivel, slow étteremmel
illetve slow travel úti célokkal.
Mint Szekeres Diánától, a Slow
Living Hungary Egyesület elnökétől megtudtuk, a Slow Food egy
nemzetközi mozgalom, amely az
egyes országok és régiók étkezési
hagyományainak, a helyi „étkultúrának”, a gasztrokulturális sokrétűségnek a megőrzése, védelme
érdekében jött létre. A helyhez

kötődő termények, termékek, élelmiszerek, ételek, étkezési hagyományok támogatására alakult civil
szerveződés 1989-ben olasz alapokon, Párizsban hozta létre első
szervezetét. Elnevezésével a gyors
étkezdei „fast food” étkezési stílus
ellentettjére, a „lassú”, odafigyelő, a
hagyományos és „nemes” táplálkozásra irányítja a figyelmet. A moz-

lényege valójában a teljes „étkezési kultúra”: a termelő közösségek boldogulása, a biológiai sokféleség megőrzése, az eltűnés
veszélyének kitett fajták megmentése, a hagyományos és természetes étkezés kérdése, a
mezőgazdasági termelés, a helyi
értékek és közösségek támogatása, majd az odafigyelő, igényes
ízérzékelés, étkezési kultúra. A
mozgalom tevékenységi köre a
mezőgazdasági termeléstől, a
regionális termékek védelmétől a
gasztronómiai tudományokig, az

di különleges slow food és wine
termékeket bemutassa a hazai
közönségnek. Továbbá slow travel helyszíneket ajánljon a világ
minden tájáról, és a slow art mozgalmon keresztül saját kultúránkat erősítse, terjessze. Cél az értékes szellemi termékek, kulturális
értékek terjesztése, illetve az
egészséges, tiszta élelmiszer
védelme és eljuttatása a fogyasztókhoz. A Slow Living Hungary
Youtube-csatornáján több videó
is található, illetve a slowliving.hu
portálon számos információ,

Újra igényelhető a szőlő
szerkezetátalakítási támogatás
Ismét igényelhető a szőlő szerkezetátalakítási támogatás, 2018. november 2. és 30.
között. A szőlőültetvények áttelepítése és
fajtaváltása mellett ez év őszétől lehetőség
nyílik a meglévő szőlőültetvények támberendezéseinek megújítására is.
Az igényelhető támogatás nagyságát a jogszabályban meghatározott átalányösszegek alapján lehet
kiszámítani. A dotáció finanszírozási hátterét a szőlő-bor nemzeti
támogatási program biztosítja –
közölte az Agrárminisztérium (AM).
A támogatás mértéke 50 százalékos abban az esetben, ha az egyéni
terv megfelel valamelyik szerkezet
átalakítási tervnek, míg ennek hiányában 40 százalék. A szerkezetát
alakítási terveket a helyi termelői
közösségek készítették el az idén,
minden oltalom alatt álló eredet-
megjelöléshez és földrajzi jelzéshez. A Magyar Államkincstár a
most benyújtható egyéni terveket
2019. március közepéig bírálja el.

Az AKI adatok
használhatók
a földbérleti díjak
megállapításához

galom elsődleges célja a helyi
gasztrokulturális értékek megőrzése, azok eredményes hasznosítása,
az érintett közösségek és vállalkozások fennmaradásának és sikerességének támogatása. Ez a globalizálódó világban közös erővel, így
többek között a Slow Food/Slow
Living mozgalom támogatásával
képzelhető el – mondta az elnök.
A Slow Food egy mozgalom az
ízekhez való jogunkért, de a

idegenforgalomig, az élelmiszer-biztonság kérdéséig, valamint a kapcsolódó kulturális és
emberi értékek megőrzéséig sok
mindenre kiterjed, mindezeket
sajátos rendszerbe fogja össze –
árulta el Szekeres Diána.
A Slow Living Hungary célja,
hogy a magyar slow food termelőket, borászokat, éttermeket
segítse, erősítse a hazai és a nemzetközi piacon, valamint a külföl-

amelyek révén közelebbről megismerhető a mozgalom. Az egyesület várja azon termelők,
tenyésztők, biogazdaságok,
majorságok, borászatok és éttermek csatlakozását, akik szimpatizálnak a természetközeli, fenntartható, hazai értékekkel, és egy
lokálisan erősödő, komoly nemzetközi hátterű közösség tagjai
szeretnének lenni.
n Pécsek Imre
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A Budapesti Értéktőzsde határ
idős gabonapiacán 2018-ban nem
volt havi szállításokra szóló étkezési- és takarmánybúza-árjegyzés.
Több termelő vállalkozás jelezte az
agrárgazdasági kamara és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) felé, hogy nehézsége
keletkezett a földbérleti díjak megállapításánál a tőzsdei árak hiányában. Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke azt javasolja, hogy egységesen
mindenki az ez időszakra szóló
Agrárgazdasági Kutató Intézet termelői árát használja.

Minden egyéni kérelmet a rendeletben meghatározott szempontok szerint pontoznak. Az
elérhető 40 pontból a kérelemnek
legalább a 21 pontot el kell érnie
ahhoz, hogy a benyújtott terv
elfogadható legyen. Az egyéni
tervek elbírálásakor nem szempont azok beérkezésének sorrendje. A jogszabály az intézkedésre 45 millió euró (mintegy 14
milliárd Ft) keretösszeget határoz
meg. Eddig a gazdálkodók – az
első benyújtási időszak (február
15–28.) alatt – mintegy 8 milliárd
forint támogatást igényeltek a
rendelkezésre álló keretből.
Az egyéni tervben szereplő
tevékenységeket csak a terv

benyújtását követően lehet megkezdeni. Amennyiben a kérelemben régi ültetvény kivágását is
megjelölik, úgy az azzal összefüggő munkálatokat csak annak helyszíni szemléjét követően lehet
megkezdeni. A szőlő-bor nemzeti

támogatási program keretében
nyújtott szőlő szerkezetátalakítási
támogatás mellett a kormány a
Vidékfejlesztési Program keretében további forrásokat biztosít az
új szőlőültetvények telepítésére.
n AM

A gabonafélék havi termelői ára áfa és szállítási költség nélkül
(A piros színnel jelzett cellák adatvédelem miatt nem jeleníthetőek meg.)
Búza

2018. január
2018. február
2018. március
2018. április
2018. május
2018. június
2018. július
2018. augusztus
2018. szeptember

Mennyiség [tonna]

Kukorica

Árpa

Zab

Rozs

Étkezési

Takarmány

Takarmány

Takarmány

–

–

38 930,22

18 895,77

47 534,34

3 872,49

Búza
–
58 442,12

ár [HUF/tonna]

48 335,43

45 998,82

44 085,61

42 093,08

Mennyiség [tonna]

42 477,55

15 471,88

91 851,35

4 139,16

–

ár [HUF/tonna]

49 627,29

47 656,31

44 562,28

43 376,23

–

31 670

18 167,25

122 000,15

3 127,57

–

–

50 239,21

ár [HUF/tonna]

48 840,99

47 293,46

45 271,90

45 222,97

–

–

48 305,42

Mennyiség [tonna]

26 659,98

13 676,60

138 204,84

3 534,43

–

42 131,48

ár [HUF/tonna]

49 329,42

48 904,41

46 455,62

44 856,55

–

49 444,95

Mennyiség [tonna]

17 463,50

18 197,75

115 954,61

8 442,32

ár [HUF/tonna]

49 348,36

49 297,91

46 516,75

45 526,67

Mennyiség [tonna]

14 689,58

53 905,16

240 206,52

42 307,53

–
–

Mennyiség [tonna]

ár [HUF/tonna]

49 573,71

45 802,92

48 447,09

43 256,97

Mennyiség [tonna]

222 668,14

187 020,10

57 380,10

35 071,56

47 710,78
58 676,07
49 283,52

41 568,89
48 636,90
–

69 293,08

–

46 714,93

377,06

435 291,19

ár [HUF/tonna]

47 884,82

45 074,19

43 557,01

42 767,51

41 414,79

46 977,42

Mennyiség [tonna]

249 363,08

101 857,22

42 743,18

17 170,55

130,74

1 919,15

368 602,79

49 155,93

ár [HUF/tonna]

51 456,89

48 757,75

46 318,96

48 589,67

42 079,17

51 075,55

Mennyiség [tonna]

58 845,52

20 620,38

165 017,71

13 945,84

233,14

86 952,18

ár [HUF/tonna]

53 343,83

51 975,46

45 059,61

51 967,08

42 599,35

53 593,47

Búza: étkezési, takarmány, extra és durum együttvéve.
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Erdőgazdálkodás szabályozásának változásai I.
Az erdők rendeltetései és a rendeltetésekhez kapcsolódó elvárások összehangolása
Egy gazdálkodással foglalkozó ágazat szemódon, gyakorlatilag korlátok
nek keretében az alábbi módosítánélkül határozhassák meg.
sokra került sor:
replőinek alapvető érdeke, hogy gazdálkoPontosításra került a körzeti erdőAz
erdő
rendeltetéseinek
objektídásuk kiszámítható és tervezhető legyen.
Különösen igaz ez a társadalom által kiemelt vebb alapokon nyugvó és a tényle- tervezés, az erdőterv szerepe és tartalma. A körzeti erdőtervezés legges elvárásokhoz igazított újradefifigyelemmel kísért ágazatok, mint például
fontosabb feladata – az erdők nyilniálása, illetve az erdő elsődleges
az erdőgazdálkodási ágazat szereplőire.
vántartási rendszerének tízévente
(kiemelt) rendeltetéséhez kapcsolóAz erdőknek ugyanis a gazdasági
jelentőségük mellett számos más
hasznosságuk is van, továbbá az
erdők és az erdőgazdálkodás hatással lehet más személyek vagy szervezetek gazdasági tevékenységére,
illetve közérdekű feladatellátására
is. Az erdőket és erdőgazdálkodást
érintő számtalan elvárás egyidejű
érvényesítése pedig bizony esetenként érdekellentétekkel jár vagy
legalábbis az érdekek megfelelő
összehangolását igényli.
Néhány példa az erdő rendeltetései közül:
– gazdasági rendeltetések:
faanyagtermelés, szaporítóanyag-termelés, föld alatti gombatermelés, vadaskert, mezővédő
erdő, oktatási, kutatási célú erdő;
– védelmi rendeltetések: természetvédelem, talajvédelem, vízbázisvédelem, településvédelem, tájképvédelem, műtárgyvédelem, kulturális örökség védelem;
– közjóléti rendeltetések: parkerdő;
– különleges elhelyezkedésű
erdők: árvízi védekezéssel érintett
területen lévő erdők, honvédelmi
vagy határrendészeti területen
elhelyezkedő erdők.
Az erdőgazdálkodók mindezzel
tisztában vannak, és a gazdálkodá-

suk korlátozásának tényét, illetve
lehetőségét elfogadják. Konfliktusok abból adódnak, ha a gazdálkodásuk korlátozására megalapozatlanul vagy megalapozatlan mértékben kerül sor, ha a korlátozások
nem kiszámíthatóak, illetve nem
tervezhetőek, továbbá ha jelentős
korlátozás esetén a korlátozás

dó indokolatlan privilégiumok
megszüntetése.
Az erdő rendeltetéseihez kapcsolódó elvárások, korlátozások
tekintetében a legkritikusabb esetekre vonatkozóan (pl. természetvédelmi rendeltetésű erdők) meghatározásra kerültek a korlátozások lehetséges keretei, illetve felhatalmazást kapott a miniszter a

haszonélvezői – amely esetben ez
felmerülhet – a korlátozás anyagi
ellentételezéséről nem gondoskodnak.
Az erdőtörvény 2017 szeptemberében befejeződött módosítása
során a fenti felvetések rendezése
elsődleges szempont volt, amely-

korlátozások rendeletben történő
részletes meghatározására. Annak
elkerülése érdekében, hogy az
erdőgazdálkodással szemben
támasztott elvárásokat és korlátozásokat az érintett szakterületek
képviselői (hatóságok, állami
kezelő szervek) túlzóan szubjektív

történő felesleges újraépítése, illetve a konkrét erdőgazdálkodási tevékenységek állami meghatározása
helyett – az erdő aktuálisan nyilvántartott rendeltetéseihez kapcsolódó
elvárások összehangolása, és ennek
alapján az erdőgazdálkodás következő tíz évre vonatkozó kereteinek a
meghatározása. A korábbiaktól
eltérően immár elsődlegesen az
erdőgazdálkodó elképzelései mentén.
A hatályba lépő új rendelkezések
azzal is védik az erdőgazdálkodók
érdekeit, hogy már csak kivételes
esetekben engedik a hatóságok
számára az erdőterv alapján elvégezhető erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtást közvetlenül
megelőző korlátozását. Ilyen esetek
korábban gyakran előfordultak,
amely kiszámíthatatlanná és tervezhetetlenné tette az erdőgazdálkodást.
A törvénymódosítás további fontos eleme a magánerdőkre vonatkozóan az erdőgazdálkodás jelentős közérdekű korlátozása esetén az
állami kártalanítási kötelezettség
előírása. Ezzel megvalósítva az
erdők többcélú hasznosításához
kapcsolódóan a gazdálkodók és a
társadalom közötti közös és arányos
teherviselést.
n NAK/Szalai Károly
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A „tejágazat állatjóléti támogatás”
helyszíni és adminisztratív ellenőrzése
A Vidékfejlesztési Program keretében VP314.1.1-16 kódszámon meghirdetett „A
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő
állatjóléti támogatás” megnevezésű programban részt vevő szarvasmarhatartó
gazdálkodók röviden csak „tej állatjóléti
támogatásként” emlegetik a számukra
jelentős adminisztratív és gyakorlati teendőt előíró, de tevékenységüket nagymértékben segítő támogatási formát.
A tapasztalatok szerint az állattartók többségénél nem kizárólag
a pénzügyi szempontból sem
elhanyagolható állategységenkénti támogatási összeg mértéke,
hanem a szarvasmarha-állományra történő nagyobb odafigyelés,
valamint gondosság is jelentős
változásokat okozott a tejtermelő
telepek működésében. Pontosabb lett a nyilvántartások vezetése, kevesebb a hibás vagy késedelmes adatközlés a központi
adatbázis felé, és javult az állatállomány általános állapota is, a
kiírás céljainak megfelelően.
Az ősz a gazdálkodási évben a
helyszíni ellenőrzések időszakát
hozza el minden állatalapú támogatás esetében, amelyeknek
támogatási vagy kifizetési kérelmeit az egységes kérelem felületen adták be az igénylők. Így van
ez a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
esetében is, de ezek az ellenőrzések a korábbi tapasztalatok szerint a termeléshez kötött és nemzeti anyatehéntartás támogatás,

tejhasznú tehéntartás támogatás
és hízottbika-tartás támogatás
ellenőrzéseket követően zajlanak
csak le. Minden gazdálkodónak
célszerű nyilvántartásait és állatállományának egyedi jelölését a
szokásosnál is alaposabban
átvizsgálni, és az esetleges hiányokat pótolni, a hibákat javítani.
A 2018. május hónapban benyújtott kifizetési kérelmek 2017.05.01.
és 2018.04.30. közötti időtartamra
vonatkoznak, így a helyszínen
elsősorban azokat a dokumentumokat kell bemutatni, amelyek
igazolják a vállalások teljesítését a
12 hónapos gazdálkodási év
során. Amennyiben nem állnak
rendelkezésre hiánytalanul a telepi munkanaplóban rögzített gondozói felügyeletre, csülökápolásra, fejési technológia oktatására,
takarmányozásra vagy a legeltetés nyilvántartására alkalmas adatok, az ellenőrök megállapításai
alapján a kiírásban szereplő
szankciók alkalmazására kerül sor.
A legnagyobb odafigyelés mellett
is lehet hibákat elkövetni, így

különös gondossággal érdemes
áttekinteni minden szükséges
dokumentumot. Az ellenőrzés
kiterjed az adott időpontban a
tenyészetben megtalálható állat
állomány vagy annak egy részét
érintő fizikai vizsgálatra is, ezért
az egyedek hiányzó füljelzőinek
megrendelése és a kézhezvételt
követő behelyezése nem halogatható. Amennyiben a megrendelés
igazolhatóan megtörtént, szankció alkalmazására nem kerül sor.
A nagyobb férőhelyigény biztosításával kapcsolatos vizsgálatokat a Magyar Államkincstár a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vezetett Tenyészet
Információs Rendszerben nyilvántartott kapacitásadatok alapján
végzi. Az elmúlt két év eseményei
azt erősítik meg, hogy az érintett
állattartók vagy a velük azonos
tartási helyen gazdálkodók nem
kellő gondossággal jelentenek be
adatváltozást, így a hibásan kitöltött űrlapok miatt előfordulhat
férőhelycsökkenés, ami a kifizetési kérelem elutasításához vezet. A
korábbi problémákat megoldotta
az Irányító Hatóság augusztusi

közleménye, amellyel rugalmas
hozzáállást tanúsítva, a hibás adatok javítását 2018.08.31. napig
bejelentő gazdálkodók szankcionálásától eltekintett. A jövőre
nézve minden gazdasági szereplőnek, állattartónak a jogszabályok és a kitöltési útmutatók,
egyéb közlemények ismeretében
javasolható csak az adatmódosítás.
A helyszíni ellenőrzésben érintett ügyfelek kivételével a támogatási okirattal rendelkező pályázók számára még az idén megkezdi a MÁK a 2018. évi kifizetéseket.
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2018. október 29-én
megjelent VP3-14.1.1-18 kódszámú IH közlemény szerint
2018.12.01-től 2018.12.21-ig terjedő időszakban a tejet termelő
juh- és kecsketartók számára is
lehetőség nyílik elektronikus úton
támogatási kérelem beadására. A
részletekről az alábbi linken tájékozódhatnak:
https://www.palyazat.gov.hu/
megjelent-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-cm-felhvs-1
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A Dunántúlon terem a legtöbb szelídgesztenye
A szelídgesztenye jellemzően októberben
érik, így a napokban frissáruként megtalálható már a piacokon, az üzletek polcain; ha pedig beköszönt a hidegebb idő, az
utcai gesztenyesütőknél is megjelenik.
Hazánkban a legtöbb a Nyugat- és a DélDunántúlon, valamint a Börzsönyben
terem belőle.
A szelídgesztenye hazánkban is
honos, azonban nagyon igényes:
termesztéséhez speciális ökológiai követelményeknek kell megfelelni: kiegyenlített, csapadékosabb időjárás és savanyú talaj.
Emiatt csak az ország néhány
táján lehetséges az üzemi méretű
termesztése, így a dél-dunántúli, a
nyugat-dunántúli és a Börzsöny-
hegységi termesztőtájakon. A
mogyoróhoz hasonlóan jellemzően kisüzemi növény. Az 1970-es
években telepített, összesen mintegy 450 hektár felületű áruültetvények mára szinte teljesen
kipusztultak, jelentősebb méretű
üzemi ültetvények nincsenek az
országban. Az éves termés nagy
részét ma is főként a ligetes szórványgesztenyések és a vad állományok adják.

Az árutermő szelídgesztenye-
ültetvények területe a SAPS-adatok alapján mindössze 215,5 hektár, az ültetvények elsősorban a
nyugat-dunántúli megyékben
helyezkednek el. A szelídgesztenye perspektivikus gyümölcsfaj,
termesztése azonban kockázatos.
Az utóbbi másfél évtizedben egy
gombás betegség, a kéregelhalás
(Cryphonectria parasitica) járványszerűen tizedeli a fákat. Mellette néhány éve megjelent a szelídgesztenye gubacsdarázs
(Dryocosmos kuriphylus), amely
szintén komoly károkat képes
okozni. Hatékony védekezés
egyelőre egyik károsító ellen
sincs, bár a szelídgesztenye
gubacsdarázs természetes ellenségének (a hazánkban nem
honos Torymus sinensis fürkész-

Együttműködésben a fiatal gazdákért!
Az idei évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az AGRYA – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége együttműködésével útjára indul
a Fiatal Gazda Program, amelynek a jövőben több állomása is várható.
Fontos felhívni a figyelmet néhány uniós kutatásra, amely egyúttal
rávilágít a nemzedékváltás sürgető jellegére is. 2016-os felmérési adatok alapján az EU 28 tagállamában 10,3 millió mezőgazdasági üzemvezetőt tartottak nyilván. Az életkorra vonatkozó adatok alapján a vezetők csupán 11%-a volt 40 év alatti, míg a legmagasabb arányt a 65 év
feletti gazdálkodók képviselték, 32%-kal.
2016-os statisztikai adatok alapján hazánkban a 40 év alatti gazdálkodók aránya 12% volt, míg a 65 év feletti gazdálkodók 32% körüli
arányban vannak jelen a hazai agráriumban. A hazai statisztikai adatok
tehát hasonlóak az EU-28 átlagértékéhez.
A kiemelten fiataloknak szóló program azért jött létre, mert az
AGRYA és a NAK is elkötelezett a fiatalok segítése iránt. Első állomásként a program keretében egy 3 héten át zajló rendezvénysorozat
kerül megrendezésre az ország 5 pontján. A rendezvénysorozaton –
többek között – olyan fontos témák kerülnek majd elő, mint a földügyek, támogatások 2020 után vagy a hazai agrárszabályozás várható
változásai. A rendezvényeken a fiatal gazdálkodók tapasztalatainak
megosztására is lehetőség nyílik.

darázsfajnak) a betelepítésével
kapcsolatos vizsgálatok ígéretes
eredményeket mutatnak.
Az országos éves termésmennyiség 200–500 tonna
közötti, amely a kevés számú
üzemi ültetvénynek és a ter
mesztéstechnológiai fejleszté-
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2018. november 6. és 27. között 3 hét alatt a következő helyszíneken
kerül megrendezésre a Fiatal Gazda Klub.
– Tiszadobi Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
– Szegvári Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
– Kónyi Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
– Kecskeméti Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
– Keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon Kar – Pethe Ferenc Kollégium
További részletes információ a www.nak.hu oldalon találhatók.

sek hiányának tudható be.
Exportunk elhanyagolható,
azonban jelentős a feldolgozóipari igény, így behozatalra szorulunk. Az import évente 1000–
2500 tonna között mozog, jellemzően Olaszországból.
n NAK

Tájékoztató a kárenyhítő juttatás igényléséről
2018. november 1-jétől november 30-ig van lehetőség az
MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén a 2018. évi
kárenyhítő juttatás igénylésére, amelynek benyújtásában
a falugazdászok segítséget nyújtanak az ügyfelek részére.
A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag
az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező
növénykultúrák számítanak bele, és a kérelemben csak ezekkel a kultúrákkal számol a
rendszer.
A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben:
– a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,

– a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az
agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,
– az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár,
valamint a növénykultúra vonatkozásában
15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés
következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki,
– a kárenyhítési hozzájárulást szeptember
15-ig határidőben és maradéktalanul meg-

fizette az agrárkár-enyhítési szerv által
megadott számlaszámra,
– a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-megállapító szervhez benyújtotta.
A kárenyhítő juttatás összege a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet.
Azok a jogosult igénylők, akik az Egységes
kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű
referenciahozam-értéknek legalább a felére
kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, az
elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek
jogosultak.
n NAK/Mátyus Kornél

Együttműködésben a fiatal gazdákért!
Bemutatja:
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az AGRYA
által közösen létrehozott Fiatal Gazda Program
első állomása a Fiatal Gazda Klub rendezvénysorozat.
Részletek: www.nak.hu oldalon.
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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 340 000 postaládában hónapról–hónapra
A NAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosan
340 000 példánnyal, névre, címre szóló
terjesztéssel, a legnagyobb országos
lefedettségű, évente tíz alkalommal
publikált időszakos kiadvány, amely az agrárium
legfontosabb híreivel, kérdéseivel foglalkozik.
A lapból az ágazatban dolgozó őstermelők, kis-, középés nagyvállalkozók is hasznos információkhoz juthatnak.

ORSZÁGOS
TERJESZTÉS

Hirdessen a NAKlapban, agrárkamarai tagoknak

20% extra engedményt
biztosítunk!
HIRDETÉSI IN FORMÁCIÓ:
189020

Tremmer Tamás lapmenedzser • +36-20/5347-137 • naklap@plt.hu

