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A hazai mezőgépész szakmának követnie
kell a technológia hatalmas léptékű fejlődését. Ez a termelők és a műszaki szolgáltatók
közös érdeke egyaránt. A mai kor gépcsodáinak valós tudását csak megfelelő szakértelmű kezelő aknázhatja ki, azonban nem
szabad elfeledkezni a folyamatos képzés
fontosságáról sem.

Az a bizonyos 50 centi
a kormány és az ülés között
Az agrárvállalkozások gépberuházási kérdései komoly döntések. Példaként elég csak egy kombájn „árcédulájára” nézni, ahol akár kilenc számjegyű összeggel is találkozhatunk, de egy többszáz lóerős erőgép beruházása is komoly fejtörést okozhat. Profitorientált vállalkozásokról beszélünk,
így a beruházásnak meg kell térülnie, ami a hosszú távú sikeres gazdálkodás elengedhetetlen kritériuma. Ez a
gépben rejlő valós műszaki teljesítménnyel, az optimális gépüzemeltetéssel aknázható ki leginkább. Érintőképernyő, szoftver, GPS-jel, csak
néhány olyan tényező, amit egy kezelőnek ismernie kell. Elég egy kevésbé
jól megválasztott beállítás, és a nap
végére már jelentősen rontottunk az
üzemanyag-fogyasztáson vagy éppen
nagyobb terület teljesítmény lett
volna elérhető. Egy jó kezelő szinte
„hallja” ha valami nem stimmel vagy
nem úgy működik ahogy kellene, a
sort folytathatnánk a műszak előtti
ellenőrzéssel és a napi karbantartási
feladatok pontos elvégzésével is. Egy
szó, mint száz, egy jó kezelő aranyat ér,
akinek a (tovább)képzésébe érdemes
befektetni.
A szakmai szervezetek kampányai
úgy tűnik lassan elérik céljukat, így
növekedésnek indult a mezőgazdasági
szakiskolákba jelentkezők száma. A
kikerülő ifjoncok – bár fel vannak vértezve az alapokkal – vagy éppenséggel
számukra nem okoz gondot az érintőképernyő kezelése, a mindennapokban fogják megszerezni a szakmához szükséges tudás nagy részét. Az idősebb generációnál pedig a biztos alapokat és rutint kell felvértezni az új
technológiai megoldások ismeretével.
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Az oktatás fontossága
Az AXIÁL-nál éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk mind a szervizszerelő
kollégáink, mind az általunk forgalmazott gépekkel dolgozó kezelők képzésére. Típusismeret bővítő kezelői kurzusaink főként a téli időszakban érhetők
el. Ennek keretében az egyes gépek sajátosságait mutatják be kollégáink.
Megismertetik a gépkezelőket a vezérlő- és jelző szimbólumokkal, a mindennapi karbantartási és ellenőrzési feladatokkal, hasznos tanácsokat adnak
a gépek optimális üzemeltetésével kapcsolatban.
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Váltanál vagy keresed a helyed?
Kerülj képbe!

16.

A mezőgazdasági termelés szempontjából fontos, hogy ezeknek a termelőeszközöknek az állásideje minimális legyen. A felgyorsult piaci környezetnek megfelelve, műszaki szolgáltatóként küldetésünknek tekintjük, hogy
partnereink szerviz igényére gyors és
szakszerű megoldást kínáljunk.
Ez hívta életre a „Kerülj képbe!” programunkat, ahol várjuk mindazok jelentkezését, akik számára vonzó a
mezőgépészszakma, és szívesen kipróbálnák magukat ezen a téren.
A szakma szépségét és nehézségét
Götli József központi műhelyvezető kollégánk fogalmazta meg kiválóan egy
korábbi riportban:
„Rohamosan fejlődik a technika, főként
az elektronika. Ehhez pedig állandó képzésre, tanfolyamokra van szükség. Így biztosítható, hogy ha a szerelő kimegy ügyfélhez, azonnal reagálni tudjon. A kollégának nemcsak az új típusok működését,
rendszertechnikáját kell megismernie,
hanem értenie kell akár az öt-tíz évvel
ezelőtt kijött, de még ma is használatban
lévő modellekhez is.”
/ A riport egy rövidebb kivonata elérhető:
https://www.axial.hu/cikkek/hirek/kerulj-kepbe-gotli-jozsef-muhelyvezeto

Bővebb információért keresd fel
a www.axialkarrier.hu oldalt!
(X)

297356

A mai, modern mezőgazdasági gépek a technológia csúcsát képviselik,
hiszen az utóbbi évtizedben ugrásszerűen fejlődött a mezőgazdasági gépgyártás. Egyes fejlesztések az agrárium terén már „mindennaposok” elég az
autonóm rendszerekre vagy az automatikus kormányzásra gondolnunk. A
fejlett technológiában rejlő tudást és hatékonyságot viszont csak akkor tudjuk kiaknázni, ha megfelelő szakértelmű kezelőkre bízzuk a gépeket. Ugyanez igaz a karbantartásra és az esetleges hibaelhárításra is. A hatékony termelés alapja az üzembiztos géppark, ehhez a gépek műszaki kiszolgálása és
üzemeltetése egyaránt zavartalan kell, hogy legyen.

3

NAKlap | 2019. június

17.
18.
20.
22.

Mit is rejt a beporzók éve?
Egyértelmű üzenet: nem csökkenhetnek a források! •
Frutti és Veggi ismét akcióba lendül
Dinnye munkacsoport alakult •
Program az értékőrző és fenntartható
gyepgazdálkodásért
Tagdíjbevallási tájékoztató
A falugazdászok segítettek az egységes kérelmek
kétharmadánál •
Helyi termelői piacok napjainkban
Új támogatás a szárítmány-előállítóknak
Szabolcs-Szatmár-Bereg: a kezdeményező megye
Almanagyhatalom Nagykállóban •
Még mindig vágy a termelői tulajdonú
gyümölcsfeldolgozó
Legeltetési és kaszálási előírások a támogatásokban –
mit, miért és mikor?
Mikorra várhatók a 2020 utáni Közös Agrárpolitikára
vonatkozó jogszabályok? •
A birtokon tartás feltétele
A bejelentéshez kötött rendkívüli öntözési célú
vízhasználatról
Több mint húszezren látogattak el Mezőfalvára
Az almaültetvények korszerűsítését javasolják •
Változóban az afrikai sertéspestis nyugati megítélése

Természeti
erőforrásunk a víz
Ma már senki sem vitatja, hogy a klímaváltozás közepette újra kell gondolnunk a gazdálkodással összefüggő feladatainkat. 110 év alatt 10 százalékkal
csökkent az évi csapadékmennyiség, az
átlag-középhőmérséklet emelkedik, de a
legnagyobb probléma, hogy a csapadék
idő- és térbeli eloszlása szélsőségesen
megváltozott, egyszerre van aszály és belvíz. Ezen tények ismeretében kell okosan
gazdálkodnunk a közel 5 millió hektár termőföld megművelése során az erőforrásainkkal. Az adottságainkhoz igazodóan
kell a fejlesztés irányát meghatározni és
átgondolt módon megtervezni a versenyképes növénytermesztéshez szükséges
infrastruktúra kialakítását.
Magyarországon a mezőgazdaságilag művelt terület 2 százalékát, míg Európában 8 százalékát öntözik, ugyanakkor a Kárpát-medence által biztosított lehetőségek alapján Magyarország területeinek nagy részén lehet a felszíni vizeket
öntözéshez felhasználni. A vízügyi létesítmények kialakítása hosszú távra – tekintettel a szélsőséges időjárási viszonyokra is (árvíz, belvíz) – átgondolt, korszerű
technológiai megoldásokat tartalmazó fejlesztéseket követel meg.
A kormányzati döntésekben ez az elv érvényesül, és az eddig elfogadott kormányhatározatok is biztosítják az átgondolt fejlesztéseket. A pénzügyi források
bevonása és a megfelelő intézményrendszer létrehozása mellett azonban indokolt újragondolni a korszerű vízgazdálkodási és vízhasznosítási rendszer, a vízkormányzás teljes körű kialakítását is, amelynek mindenekelőtt a gazdák igényeit
kell majd szolgálnia.
Az adottságaink, erőforrásaink kihasználása során nem kerülhetjük meg a birtokrendezéssel, az osztatlan közös területek használatával, a vízjogi engedélyek
megszerzésével kapcsolatos túlzott bürokrácia rendezésének ügyét sem.
Tudomásul kell venni, hogy kizárólag kormányzati intézkedésekkel – de nélküle sem – nem lehet rendezni a problémát, ehhez szükséges a gazdák áldozatvállalása is. A rendelkezésre álló fejlesztési források alig 50 százalékát vették igénybe
a gazdák. Ez jelzi, hogy a gazda csak akkor fejleszt, ha teljes körűen ismeri a lehetőségeket és garanciát kap arra, hogy az öntözővíz elfogadható áron, az ő igényei
szerint rendelkezésre áll. Érdemi párbeszédre van tehát szükség. Ennek feltétele
pedig a Nemzeti Földügyi Központ keretében tervezett öntözésfejlesztési központ
létrehozása.
A vízre erőforrásként tekintünk, amely a termelés biztonságának alapja, s a termelés diverzifikálásának, az agrárkibocsátás növelésének eszköze.
A vízgazdálkodás fejlesztése biztosítja a fehérjeprogram megvalósítását,
amely garanciája lehet a GMO-mentes hazai állati termék előállításának. Megvalósítása kulcsfontosságú a gazdák számára, hiszen a korszerű vízgazdálkodás
már nélkülözhetetlen a XXI. századi technológiák széles körű alkalmazásához.
Jakab István
az Országgyűlés alelnöke,
a Magosz elnöke

NAklap, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja – VII. évfolyam, 6. szám

Alapító: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Zöld szám: +36 80 900 365 E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu Portál: www.nak.hu Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.
Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes Zoltán Főmunkatárs: Andó Patrik
Lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth Zoltán, Lévai Zsolt, Nyirkos Zsófia, Shutterstock.com
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu ISSN 2064-308X
A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

4

2019. június | NAKlap

Mit is rejt a beporzók éve?
A beporzók évének nyilvánította az agrártárca 2019-et, amelynek keretében sok
szakmai és a társadalmi program zajlik,
illetve több forrásból nyújt segítséget a
méhészek számára.
A méhek magyarországi napja
(április 30.) és a nemzetközi méh
világnap (május 20.) között csak
néhány hét különbség van, de a
célja mindkettőnek ugyanaz: legalább évente egyszer felhívni a
figyelmet a beporzók jelentőségére. Például arra, hogy az Európában termesztett növényfajok
84 százalékának termése, illetve a
globális élelmiszertermelésnek a
76 százaléka függ a házi- és vadméhfajok beporzásától, és arra is,
hogy utóbbiak és a mézelő méhek
száma is világszerte rohamosan
csökken, főként az urbanizáció, a
monokultúra, a méhbetegségek
és a nem beporzóbarát növényvédelmi eljárások használata
következtében.
Ráadásul Magyarországon
tavaly egy igen erőteljes méhpusztulási hullám ment végig a
méhcsaládoknál, aminek okait –
mint az az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület (OMME) idei
méhnapi rendezvényén elhangzott – az Agrárminisztérium (AM)
és a Nébih jelenleg is vizsgálja. Az
eseményen Nagy István agrárminiszter annyit elmondott, ismert,
hogy nem egy konkrét oka volt a
jelenségnek, hanem több tényező
együttes hatása vezetett az elhullásokhoz. Ugyanitt jelentette be a
tárcavezető, hogy az AM 2019-et a
beporzók évének nyilvánította.
„A nagyarányú méhpusztulás
ráirányította a figyelmet a természetes beporzók sérülékenységére. Továbbá az OMME fogyasztók
körében végzett felmérése szerint
jelentős félreértések és hiányosságok vannak a méhek életünkben
betöltött szerepével kapcsolatban. Emellett a méhészek és a

növényvédelmi szakemberek
közötti feszültség feloldásaként
több fronton próbálja a tárca és
az OMME bővíteni az érintettek
ismereteit a méhek és a növényvédelem kapcsolatáról. Ezek a
fajta kezdeményezések civilekre,
szakemberekre és a hatóságokra
egyaránt kiterjednek. A cél, hogy
azokat, akiket eddig elkerültek a
fenti kezdeményezések vagy a

Az AM szerint kiemelendő a kezdeményezések közül a „Segítsünk
magunkon!” című felhívás, amelynek lényege, hogy a méhészek
egy üveg méz kíséretében tájékoztató anyagot adnak át a gazdáknak a méhekre veszélyes
növényvédő szerek helyes használatáról. A másik figyelemre
méltó idei kezdeményezés a
beporzóbarát növénytermesztési
technológiák összegyűjtésére tett
akció, amelynek során a méhészek és a gazdálkodók kérdőívek
kitöltésével segítik feltárni a reális
kockázati tényezőket és megtalálni az optimális növénytermesztési
megoldásokat.

nyezetterhelési monitoring-vizsgálatra és a szakmai élet élénkítésére.
Továbbá az Agrárminisztérium
kidolgozta az online permetezési
naplót is magában foglaló nyomonkövetési rendszer kialakításának koncepcióját. A környezetterhelési monitoring keretében szigorodnak a növényvédelmi technológiai ellenőrzések is, valamint a
méhek esetében alkalmazott állatgyógyászati készítményeket fokozottan ellenőrzi az illetékes hatóság. Szintén a beporzók évének
szerves részének tekinthető a
„megporzási támogatás”, amely
voltaképpen a méhészek jövedelempótló támogatásának új jogcí-
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Egyértelmű üzenet:
nem csökkenhetnek a források!
A magyar gazdatársadalom jogos érdekeit erős felhatalmazással, közel 200
ezer aláírással tette
világossá az új
Európai Parlament
nek és a Bizottság
nak a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara és a Magyar
Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek
Szövetsége.
A kormány a gazdák mellé állt
és a kezdetektől kezdve támogatta az aláírásgyűjtést – mondta
Nagy István agrárminiszter a petíció eredményét bemutató sajtótájékoztatón. Az eredmény minden
várakozásukat felülmúlta, egy példaértékű és nagyon széles együttműködés jött létre a gazdatársadalomban. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a brüsszeli
vezetés által tervezett, a közös

agrárpolitikából (kap) elvont
támogatások miatt a magyar
agrárium és a magyar gazdák
támogatására is 25 százalékkal
kevesebb forrás jutna. Győrffy
Balázs, a NAK elnöke kiemelte,
hogy a petíciót két hónap alatt
összesen 194 970-en írták alá, az
aláírásgyűjtés nemzeti üggyé
nőtte ki magát, messze túlmutat
szektorokon vagy politikai véleménykülönbségeken, és sikeressége bebizonyította, hogy komoly
társadalmi támogatottsága van a
magyar érdekek megvédésének.

Hozzátette, hogy a tavaly májusban megjelent brüsszeli tervezet
szerint az Európai Bizottság számottevően csökkentené a kap
költségvetését. A forráscsökkentés a területalapú támogatások
szintjén a magyar gazdáknak hektáronként közel 15 ezer forinttal
jelentene kevesebb támogatást.
Győrffy Balázs szerint ez visszavetné a magyar mezőgazdaság
utóbbi években tapasztalt fejlődését, rossz hatása lenne a
magyar gazdálkodók jövedelmi
helyzetére, a foglalkoztatásra, a

versenyképességre és a beruházásokra is. A drágábban előállított
termékek nem tudnák felvenni a
versenyt az importból, lazább szabályozási környezetből származó,
kétes minőségű élelmiszerekkel –
mondta. Jakab István, a Magosz
elnöke szintén elfogadhatatlannak nevezte a támogatások csökkentését. A tervezet szerint a
következő ciklusban a kap-ban a
magyar közvetlen kifizetések 16,4
százalékkal, míg a vidékfejlesztési
támogatások 26,6 százalékkal
csökkennének. 
n NAK

Frutti és Veggi ismét akcióba lendül
hasonló témában a médiában
megjelent hírek, de amúgy fogékonyak a témára, ezután célzottan
keressék ezeket az információkat”
– indokolta a NAKlapnak a tárca,
hogy miért lett ez az esztendő a
beporzóké.
Ennek keretében zajlott a méhnapi rendezvény és ennek része
az idén már ötéves Mézes Reggeli
program, és még számos, szabadon látogatható eseményt, programot rendez/szervez az OMME.

A beporzók évéhez kapcsolódva
a minisztérium több módon is
segíti a méhészeket. Várhatóan
jelentős mértékben, mintegy 40
százalékkal, 1,3 milliárd forintra
emelkedik a méhészeknek szánt
támogatások összege 2020-tól a
Magyar Méhészeti Nemzeti Programban. Utóbbi új támogatási jogcímekkel bővül az élelmiszer-minőséget és termelési hatékonyságot
növelő eszközök vásárlására, a termelői mézek vizsgálatára, a kör-

me: 2019-ben erre 600 millió forintot adott a tárca, és méhcsaládonként 500 Ft igényelhető.
„Nem lehet minden év a beporzók
éve, de időnként, ha látunk lehetőséget és fogadókészséget a témán
belüli egy-egy fontosabb terület
kiemelésére és megismertetésére, a
kezdeményezés megismétlésének
lehet értelme. A megkezdett munkákat folytatjuk a következő években
is” – szögezte le az AM.
n Raffai Ferenc

Június elején kezdetét vette a
Friss Zöldségek és Gyümölcsök
Ünnepe. A Generali Gyerek Sziget
négy hétvégéjén, június 1–23.
között interaktív és játékos programokkal, a gyermekek sajátos nyelvén viszik közelebb hozzájuk az
egészséges táplálkozást. Az eseményre kilátogatók olyan interaktív és játékos programokkal találkozhatnak az Európai Friss Kalandok standjánál, amelyek a gyermekek érzékszerveit igyekeznek
bevonni a zöldségek és gyümölcsök megismerésének folyamatába. Az idei esemény keretében

idényzöldségekből és -gyümölcsökből saslikot és salátát készíthetnek a gyerekek, illetve színezőfoglalkozással, gyümölcspompon-
készítéssel, virtuális valóság játékkal, fotófallal, valamint újdonságként egy külön Európai Friss Kalandok témájú tánckoreográfiával is
várja a családok legkisebb tagjait
Frutti és Veggi. Idén a Gyerek Szigethez kapcsolódóan rajzpályázat
is indult, a 6–10 és a 11–14 éves korosztály számára, ahol a gyerekek
szabadjára engedhették a fantá
ziájukat zöldségek és gyümölcsök
kapcsán.
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Dinnye munkacsoport alakult

kedvezően fogadták a kamara
tavaly ősszel lebonyolított, a din�nyetermesztés modernizációjáról
szóló tájékoztató sorozatát és
igény mutatkozott a folytatásra,
ezért a testület részt vesz az idei
fórumok előkészítésében. Ugyancsak a modernizáció érdekében
felmérik a fedett termelő területek növelésére vonatkozó szándékot, a jelenlegi és az alternatív
értékesítési csatornákat, valamint
a csomagolásfejlesztési elképzeléseket, igényeket. Mivel az elmúlt
évek fogyasztásösztönző kampányai eredményeként erősödött a

Azonban nagyon fontos, a jól időzített és megfontolt döntés, ami figyelembe veszi a gazdaság
technológiai, környezeti, agrotechnikai adottságait, a terménypiaci igényeket. A jó döntésnél szerepet játszik a termőképesség növelése, a termés
biztonságának fokozása, a minőség javítása.
Ennek érdekében, az innovatív fejlesztéseken felül
az LG folyamatosan szem előtt tartja a növények
betegségekkel, kártevőkkel és kedvezőtlen környezeti hatásokkal szembeni ellenállóságát.
Kiemelten foglalkozunk a fóma rezisztenciával, a
gyökérgolyvával, a kipergés ellenállással és a Tarlórépa sárgaság vírus (TuYV) rezisztenciával.

dinnye (görög- és sárgadinnye
egyaránt) belföldi piaci helyzete,
ezért a munkacsoport támogatja,
hogy a NAK és az Agrármarketing
Centrum 2019-ben is folytassa
dinnyepromóciós kampányát. A
tavalyi spanyolországi szakmai

tanulmányút után a kamara
májusban Észak-Olaszországba
szervezett hasonló látogatást; a
munkacsoport egyetértett a
további, tapasztalatszerzési célú
utak lebonyolításával is.
n RF

Program az értékőrző és fenntartható
gyepgazdálkodásért
A LIFE pénzügyi alap az Európai
Unió dedikált forrása a környezetés természetvédelmi célkitűzések
támogatására, amelyből Magyarország – sikeres pályázatai révén –
jelentős támogatást kapott az
elmúlt években. LIFE Integrált Projektet (LIFE IP) azonban tavaly
nyert először hazánk, viszont rögtön egyből kettőt: egy levegőtisztaság-védelmi és egy, a füves élőhelyek megőrzését szolgáló projektjavaslattal. Utóbbi eredményeképpen, az idei évtől egy olyan
országos program indul, amely a
jelentős környezetvédelmi értékkel
bíró, természetes és másodlagosan
kialakult füves élőhelyekre fókuszál, amelyek valamilyen aktív
beavatkozást és élőhely-kezelést
igényelnek a kedvező természetvédelmi állapot elérésének és biztosításának érdekében. A projekt
főpályázója a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. (HOI), a konzorcium
további tagjai többek között kilenc

nemzeti park igazgatóság, a
Magyar Természettudományi
Múzeum, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület, a
Budapesti Erdőgazdaság Zrt., a

Zöld Akció Egyesület és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara. A projekt
volumenét jelzi, hogy 8 éven
keresztül, összesen több mint 17
millió euró teljes költségvetésből
fognak megvalósulni a vállalások.

LG bemutató fajtakísérlet

A Magyarországon megtalálható, változatos gyepes élőhelyek természeti állapota sok
esetben nem megfelelő vagy
leromlott – mindez hosszú távon

a mezőgazdasági hasznosítás
megnehezüléséhez is vezet,
ezen kíván a projekt változtatni.
A LIFE IP keretében holisztikus
szemlélettel, a gyepterületeket
hasznosító gazdálkodók bevoná-

sával kerül vizsgálatra, hogy a
gyepeket érő közvetlen és közvetett negatív hatások miként
küszöbölhetők ki, például
miként állítható be a gyepgazdálkodás egy olyan szintre, hogy
gazdaságilag rentábilis legyen,
ugyanakkor a gyep értékei is
hosszú távon fennmaradjanak.
Úgyszintén elengedhetetlen feladat mindezen eredmények széles körű kommunikálása – a NAK
elsősorban ennek az ismeretterjesztő folyamatnak lesz az egyik
főszereplője. Az agrár-szaktanácsadók magas szintű továbbképzésével, a gyepkezelési módszerek értékelésével, valamint a
potenciális mintagazdaságok
azonosításával segítjük a gazdálkodási szempontok összehangolását a természetvédelmi szükségletekkel.
n NAK/Gyenes Adrienn,
NAK/Fazekas Enikő;
HOI/Prommer Mátyás

A kettős fóma rezisztenciával rendelkező repce A kipergésből adód különbség jól látható, és az ered- Zöld őszibarack levéltetű TuYV vektor
hibridek hordozzák az RLM7-rezisztenciát, és eh- mény mérhető!
hez rendelkeznek a széles körű szántóföldi rezisztenciával is. Ezáltal a specifikus védelem és a hatékonyság is biztosított. A fóma elleni védekezésben
a fungicidek használata – csávázott vetőmag, állomány permetezés – mellett fontos szerepe van
az ellenálló hibridek termesztésének, mint: LG
ABSOLUT, ARSENAL, ARCHIMEDES.
Fómás és egészséges növények szára

296888

A Nemzeti Agárgazdasági
Kamara (NAK) és a Magyar Din�nyetermelők Egyesülete (MDE)
még 2018-ban kötött együttműködési megállapodást, többek
között a magyar dinnye piaci pozícióinak javítása érdekében. A kapcsolat újabb eredményeként 2019.
május 7-én a kamara kertészeti és
beszállítóipari osztályán belül
megalakult a dinnye munkacsoport, amely vezetőjének Horváth
Bélát választották meg a tagok.
A munkacsoport meghatározta
a következő időszak legfontosabb
feladatait, céljait. Mivel a termelők

A BIZTONSÁGOS REPCETERMESZTÉS ZÁLOGA

Továbbra is érdemes repcét termelni, mivel a
termény piaci kilátásai egyértelműen kedvezők, a növényolaj ipari vállalatok folyamatosan
bővítik kapacitásaikat, melyek évről-évre igénylik
a repcemagot.

Több feladatot és célt is kitűzött a Nemzeti
Agárgazdasági Kamara újonnan megalakult, a dinnyetermesztéssel foglalkozó
tagokat összefogó munkacsoportja.

7

NAKlap | 2019. június

TuYV vírus tünete ősszel és tavasszal

A gyökérgolyva a keresztesvirágúak általánosan
elterjedt betegsége. Kórokozója a Plasmodiophora
brassicae nevű gomba, ami a megfertőzött növény gyökérzetét károsítja. Hatékony megoldást
csak komplex agronómiai módszerek alkalmazása
és rezisztens hibridek vetése jelenthet, mint az
Aratás után jól látható a különbség a fómával fertő- ARCHIMEDES.
zött és az egészséges repcehibridek között
Gyökérgolyva látható tünetei

A nemesítés, az innováció és a fejlődés nem áll
meg. Ezért mi is tovább dolgozunk, hogy új hibridjeinkkel a jövőben is hozzájáruljunk partnereink
eredményes gazdálkodásához

A kipergés ellenállóság azt jelenti, hogy a becők
az érés folyamán jobban ellenállnak a fizikai hatásoknak, rugalmasabb a betakarítás időzítése,
nagyobb termésbiztonság, kevesebb betakarítási
veszteség.
Kipergés ellenállóság mérhető előnyöket nyújt:
• nagyobb termésbiztonságot
• betakarítás rugalmasabb időzítését
• kisebb betakarítási veszteséget
A termésveszteség csökkentéséhez keresse LG
ARCHITECT, LG ABSOLUT, ARSENAL, CONRAD
CL és ARCHIMEDES hibridünk valamelyikét.

Hiszünk a közvetlen szakmai kapcsolatokban, a célok és a tapasztalatok megosztásában. Ezért jól felkészült szakemberekből
álló kereskedelmi csapatunk mindig kész a
legújabb ismeretekkel és megoldásokkal segíteni Önöket.
A tarlórépa sárgaság vírusa által okozott tünetek Írjuk tovább együtt, az LG repce
a repce levelén – lilás, bordós, antociános elszíne- hibridek sikereit!
ződés a levél széleken - könnyen összetéveszthetők tápanyaghiány és egyéb stressz hatások követwww.lgseeds.hu
keztében megjelenő színelváltozásokkal. A vírus
kártételével szemben a megoldást a többszöri és
költséges kémiai védekezés helyett tarlórépa sárgaság vírus (TuYV) rezisztens hibrideket ajánljuk: LG ARCHITECT, LG ABSOLUT.
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Tisztelt Tagunk!
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a 2019es tagdíjbevallási időszakához. Az idei évben változás, hogy az eddigiekhez
képest két héttel tovább, 2019. július 15-ig van lehetőség a tagdíjbevallás
benyújtására. Továbbra sem kell bevallást tenniük azoknak az őstermelőknek, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és 2019.
június 30-ig megfizetik a 2000 forint tagdíjat.
Az alábbiakban a tagdíjbevallással és -fizetéssel kapcsolatos további főbb
tudnivalókat, illetve a tagdíjbevallási időszak ütemezését foglaljuk össze.

A tagdíjfizetés alapja
A NAK-tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet megelőző
lezárt üzleti évének nettó árbevétele alapján kell meghatározni. Az Alapszabályban meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó sávokba
(tagdíjfizetési osztályokba) történő besorolása ezen árbevétel alapján történik.

A NAK tagdíjfizetési osztályai
a következők:
I. tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2000 Ft
II. tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5000 Ft
III. tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30 000 Ft
IV. tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150 000 Ft
V. tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400 000 Ft
VI. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750 000 Ft
VII. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1 000 000 Ft
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 tagdíj
alapot képező 2018. évi árbevételüket csökkenthetik a hegyközségi tagságot kötelezővé tevő tevékenységükből származó árbevételükkel.
– Az őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó kamarai tag a tagdíjfizetés
alapját képező 2018. évi árbevételét csökkentheti a Magyar Államkincstár
(korábban 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 2018. 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 2018. évi nettó árbevételét csökkentheti az általa megfi-

zetendő és részére vissza nem térített, illetve meg nem térülő jövedéki
adó összegével.
– Az elismert termelői csoportok, szervezetek a tagdíjfizetési alapot képező 2018. évi árbevételüket csökkenthetik a kamarai tagnak minősülő tagjaik
által részükre értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék
nettó árbevételének összegével.
– Minden új (2019. április 30-ig életbe léptetett) és régi BirtOKOS mobil
előfizető az előfizetői szerződésben szerződött hívószám(ok) után hívószámonként évi 1000 forint tagdíjkedvezményben részesül, függetlenül a
választott előfizetői csomag fajtájától.

Tagdíjbevallás módja
A tagdíjbevallási időszak 2019. június 1-jétől 2019. július 15-ig tart. 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, 2019. 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 a bevallás során igényelt, egyedi
azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni. Csekkes fizetésre csak a
30 000 forintot meg nem haladó tagdíjak esetén van mód. Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai nyilvántartási számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját. A tagdíj megfizetésének
határideje: 2019. augusztus 15. A bevallás során igényelt csekkeket augusztus első felében postázzuk tagjaink részére.

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.
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A falugazdászok segítettek
az egységes kérelmek kétharmadánál
Idén április 9-én nyílt meg az egységes
kérelmek beadására szolgáló felület, ebben
az évben már 46 jogcímre lehetett támogatási és kifizetési kérelmet benyújtani. A napokban indul az előzetes ellenőrzés.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai és szaktanácsadói idén is tevékenyen közreműködtek az egységes kérelmek
beadásában. 2019. május 15-ig
országosan több mint 169 ezer gazdálkodó nyújtott be támogatási
vagy kifizetési kérelmet. A benyújtott kérelmekből megközelítőleg 114
ezret a NAK falugazdászainak és
szaktanácsadóinak ingyenes közreműködésével adták be a termelők,
így az elmúlt évekhez hasonlóan a
kérelmek kétharmadának benyújtását segítették a NAK szakemberei.

A Magyar Államkincstár (MÁK)
az idei évben is előzetesen ellenőrzi a május 15-ig benyújtott egységes kérelmeket, és a napokban az
ügyfélkapun keresztül értesíti a
gazdálkodókat, kamarai falugazdászokat, szaktanácsadókat, ha a
kérelem hibát, hiányosságot tartalmaz. Az ellenőrzés kiterjed többek
között a blokkban való túligénylésre, a berajzolt táblák átfedésére,
a kötelezően csatolt dokumentumok meglétére, illetve az állatállományra történő igénylés esetleges
hibáira. A termelőknek 2019. június

Új támogatás a szárítmány-előállítóknak
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Háromnapos szöveges
és térképes időjárás-előrejelzések
az Észak-Dunántúlra,
Közép-Magyarországra
és Kelet-Magyarországra.
Keresse a NAK internetes portálján!

19-ig lesz lehetőségük arra, hogy a
jelzett problémákat orvosolják, és
ezzel elkerüljék a támogatás csökkentését vagy az esetleges szankciókat. Fontos megjegyezni, hogy
szankciómentesen kizárólag az
értesítésben foglalt hibák módosíthatók.

A kamarai falugazdászok, szaktanácsadók közreműködésével
beadott kérelmek esetében a MÁK
kizárólag a NAK szakembereit értesíti
az ellenőrzés során észlelt problémáról, akik a javítás elvégzése érdekében felveszik a kapcsolatot az érintett gazdálkodóval. 
n NAK

ORSZÁGOS
JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ
RENDSZER

www.nak.hu

Megjelent az 500 millió forint
keretösszegű új támogatási rendelet,
amely alapján a zöldség (beleértve a
fűszerpaprikát is), gyümölcs, valamint gyógy- és fűszernövény alapanyagból, forró levegővel, mesterségesen szárított, illetve aszalt termény-előállítók fűtési költségeik
után támogatást igényelhetnek. A
feldolgozók támogatásával a fűszerpaprika ágazat versenyképességének javításán túl elősegíthető, hogy
a zöldség, gyümölcs, valamint
gyógy- és fűszernövény ágazat szereplői eredményesebben kezelhessék az ágazatot érintő piaci és klimatikus kihívásokat, növelhessék a kertészeti kultúrák hozzáadott értékét
és jövedelemtermelő képességét.
A 20/2019. (V. 27.) AM-rendelet
alapján azok a szárítmány-előállító
vállalkozások jogosultak támogatásra, amelyek – egyéb feltétel mellett –
igazolják a szárítmány-előállítás céljára felhasznált tüzelőanyag (földgáz,
tartályos vagy palackos propán-bután gáz) mennyiségét. A támogatás
összege a kérelem benyújtását meg-

előző év július 1-jétől a benyújtási év
június 30-áig tartó időszakban felhasznált hőenergia mennyiségétől
függ. A támogatás mértéke a rendelet mellékletében meghatározott
sávok szerint változik. A támogatásra
jogosultak évente legfeljebb 3700 és
66 666 eurónak megfelelő forintot
kaphatnak. (Az árfolyamtól függően
ez körülbelül 1,2 millió és 21 millió
forint közötti összegnek felel meg.) A
támogatási kérelem a Magyar Államkincstárnál nyújtható be, az elektronikus űrlapkitöltő felület kialakítása
után. A benyújtásra évente július 15.
és augusztus 15. között lesz lehetőség. 
n AM

Helyi termelői piacok napjainkban
A sikeres fellendülés, „divatossá
válás” után a helyi termelői piacok
manapság inkább a fennmaradásért küzdenek. Egy szűk, 7 százalékot jelentő tudatos fogyasztói réteg
ugyan szívesen vásárol ezeken piacokon, azonban ez még mindig
nagyon alacsony arány. Talán ennek
is köszönhető, hogy – az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérése szerint – az új termelői piacok 30 százaléka bezár az első négy évben. Az
okok között továbbá fellelhető a
nem megfelelő helyszínválasztás, a

környékbeli igények felmérésének
hiánya, a kifogásolható szervezői/
termelői kapacitás, illetve a piacüzemeltetők tapasztalathiánya.
A jelenlegi jogszabályi háttérnek,
legfőképp a 40 km-es korlátnak
megfelelően a piacok és a termelők
igényei nehezen összeegyeztethetőek: paradoxon, hogy a termelők
gyakorta nem férnek be a piacokra,
viszont számos piac nem tud megfelelő számú, széles termékpalettát
lefedő termelőt felmutatni. Ekkor
előfordul, hogy a piacüzemeltető

Szabályozás
A helyi gazdaság fejlődését elősegítendő, a helyi termelői piacon
elsősorban a piac fekvése szerinti megyében gazdálkodók értékesíthetnek. Az országhatáron belül a piac helyszínének 40 km-es körzetéből is érkezhetnek termelők, vagyis akár a szomszéd megyéből is.
Kivételt képez Budapest, ahová a termelők az egész országból vihetik termékeiket. Mindemellett a kistermelőkre vonatkozó szabályozás is hasonló korlátokat szab.

olyan árusokat is beenged a helyi
termelői piacra, akiket a jogszabályoknak megfelelően nem lehetne.
Fontos, hogy a jogszabály szerint a
piac megfelelő működéséért az
üzemeltető felel.
Ha azonban a szervezés során
odafigyelünk a termelői és fogyasztói igényekre, a helyszínválasztásra,
a színes termékválasztékra és a
megfelelő szervezői háttérre, úgy a
felsorolt problémák is elkerülhetőek. Ne feledjük, számos előnye van
a helyi termelői piacoknak, és az ott
történő tudatos vásárlásnak:
A termelőtől közvetlenül történő vásárláskor csökken a szállítási,
tárolási, hűtési költség, így a környezetterhelés is, valamint a „földtől az asztalig” út minimalizálásával nő az élelmiszer- és ellátásbiztonság.
A termék előállítása, árusítása a
térségben történik, így a bevételek
is helyben maradnak, amelynek

FALUGAZDÁSZ

kollégákat keresünk!

KÉPZÉSI REFERENS

Rád van szükségünk, ha olyan munkára vágysz,
amelynek során szakmai tudásoddal támogathatod
a magyar gazdálkodók boldogulását, eredményességét.
Milyen feladatok várnak rád?

Várjuk jelentkezésed, ha szívesen ellátnád az alábbi feladatokat:
• duális képzéssel összefüggő tanácsadói, ellenőrzési és
adminisztratív teendők
• szintvizsgák szervezésével kapcsolatos operatív feladatok
• szintvizsgák lebonyolítása
• szakmai tájékoztatás a gazdálkodók, szakképzési intézmények felé
• kapcsolattartás és együttműködés a társkamarákkal, szakképző
intézményekkel, valamint a NAK képzési referenseivel

• közreműködés a tagok által igénybe vehető támogatások
lehívásában (pl.: egységes kérelem benyújtása)
• őstermelői igazolványok kiadása, érvényesítése, visszavonása
• a mezőgazdasági káresemények felmérése és dokumentálása
• termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtés
• folyamatos tájékoztatás a jogszabályi változásokról
• szakmai rendezvényeken való részvétel
• adat- és információgyűjtés a gazdálkodóktól az ágazati szintű
döntésekhez

kollégákat keresünk!

köszönhetően erősödik a helyi gazdaság, a helyben maradás.
A termelői piac tökéletes helyszíne a termelők közötti jó gyakorlatok
átadásának, mely elősegíti a termékek folyamatos minőségi javulását.
Értékes közösségi színtér is, ahol a
helyiek jobban megismerhetik egymást, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom.
A piac színes és helyi sajátosságú
programokkal történő kiegészítésével növelhető a turisztikai vonzerő,
továbbörökíthetők a népi hagyományok.

FONTOS, HOGY RENDELKEZZ:

FONTOS, HOGY RENDELKEZZ:

• pedagógus végzettséggel
• legalább 3 éves szakképzésben szerzett oktatási tapasztalattal
• B kategóriás jogosítvánnyal és saját gépkocsival

• felsőfokú, preferáltan agrár végzettséggel
• B kategóriás jogosítvánnyal és saját autóval
• ügyfélközpontú szemlélettel

Munkavégzés helye: Baranya, Pest, Vas megye vagy Budapest

Munkavégzés helye: Bács-Kiskun, Csongrád, Győr-Moson-Sopron,
Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas vagy Veszprém megye

Az önéletrajzokat a karrier@nak.hu e-mail címre várjuk a pozíció, megye és a bérigényed megjelölésével.
További információkért látogass el honlapunk karrier oldalára: nak.hu/kamara/karrier.

297366
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Szabolcs-Szatmár-Bereg:
a kezdeményező megye

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete volt a fő ötletgazdája a jégkármérséklő rendszernek és az öntözésfejlesztésnek
is. Rácz Imre megyei elnök többek között
a közfoglalkoztatás és a gyümölcsfeldolgozás helyzetét is jobbítaná.
A NAKlapban – és ezzel párhuzamosan a nak.hu-n – ettől a
hónaptól kezdve minden számban bemutatunk egy-egy megyei
kamarai szervezetet, annak tevékenységét, a térség mezőgazdaságáról a legfontosabb tudnivalókat, illetve az adott megyében
valamiért kiemelkedő gazdálkodót/gazdálkodó szervezetet. A
célunk, hogy az éppen fókuszban
lévő megyétől távolabb élő kamarai tagokhoz közelebb hozzunk
másokat, ismerjék meg egymás
örömeit, nehézségeit, terveit.

A sorozatot Nyíregyházán, a
NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei szervezeténél kezdtük el,
és nem véletlenül ott: közel
ötvenezres tagságával a NAK legnépesebb területi egysége.
Ahogy Rácz Imre megyei elnök
fogalmazott, létszámuknál fogva
egyfajta „lakmuszpapírt” is jelentenek: egy-egy problémát sokszor itt éreznek meg, tapasztalnak meg először, majd ugyanezt
– rövidebb-hosszabb idő elteltével – az ország más pontján is
észlelik a gazdák.

De a szervezet kezdeményezőkészsége is elismerésre méltó. Például itt merült fel, hogy az évente
rendre jelentős károkat okozó jégeső ellen országos szinten is védekezni kellene, és ebben a kamara
vezető szerepet vállalhatna. Az
ötlet néhány év alatt beérett:
2018. május 1-jén elindult a
„kamarai köznyelvben” csak
JÉGER-nek nevezett országos jégkármérséklő rendszer, amely már
az első működési esztendejében
is komoly értékeket óvott meg.
Ugyancsak Szabolcsban vetették
fel, hogy az öntözéssel is kellene
kezdeni valamit.
– Még 2013-ban kezdeményeztük Hajdú-Bihar megyével együtt,
hogy hozzunk létre egy közös, az
öntözésfejlesztéssel foglalkozó
munkacsoportot. Mára eljutottunk odáig, hogy országos, kormányszinten elhatározott és
kezelt ügy lett belőle – jegyezte

meg Rácz Imre. – Hogy miért mi
léptünk? A két megye határán van
az általunk csak „vízválasztónak”
nevezett magasabb fekvésű
vidék, ahonnan indulva a kevés
számú természetes vízfolyásunk is
vagy északi, vagy déli irányban
elfolyik. Ebben a térségben nincs
természetes nyílt vízfelület, amiből könnyen lehetne öntözéshez
vizet kivenni. 1935 után belvízelvezető csatornákat alakítottak ki,
hogy a mély fekvésű területekről
az ott megálló vizeket elvezessék,
ám ezek mára jobbára a vízhiány
miatt kihasználatlanokká váltak;
ezért azt gondoltuk, öntözővizek
szállítására viszont alkalmassá
tehetők. Ráadásul az itteni természeti adottságok miatt a homokos
talaj a jellemző, ami két-három
fokkal melegebbé is válik más
talajokhoz képest, vagyis szüksége lenne a vízpótlásra. Ezen
adottságok miatt a klímaváltozás
hatásai itt hangsúlyosabban
jelentkeznek, és ugye a vízhiány
ennek egyik következménye…
Némi félreértés után az említett, meglévő szabolcsi vízi létesítmények is felkerültek a fejlesztendő művek országos listájára.
Rácz Imre szerint ezekkel a tavas�szal mostanában egyre inkább
jelentkező talajbeli vízhiányt is
meg lehetne előzni. Mégpedig
úgy, hogy egy zsiliprendszer
segítségével a téli csapadékot
vissza lehetne tartani, és beengedni a talajba. Szerinte ezzel az
aszályos időszak kezdetét akár két
hónappal is ki lehetne tolni.
A megyei elnök szerint nagyon
fontos lenne, hogy ne csak a meglévő infrastruktúrát tegyék rendbe, hanem az öntözés lehetőségét
ott is teremtsék meg, ahol az
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eddig hiányzott. Úgy vélte, egy
országos alap-infrastruktúra kialakítása volna kívánatos. Mert ha
nem kínálják fel az öntözést mint
opciót akár a szabolcsi, akár más
gazdálkodók számára, akkor szerinte előbb vagy utóbb felhagynak a mezőgazdasággal és máshol, más munka után néznek.
Ahogy fogalmazott, a veszély
nagyon is akut, szerinte a
„huszonnegyedik órában
vagyunk”. Mint érzékeltette: Szabolcsban tíz év alatt 55 százalékkal csökkent az uborkatermesztés, és az uborka mellett a
dohányt és almát feldolgozó
hazai üzemek is szinte eltűntek.
Úgy vélte, a kamarának szerepet
kellene vállalnia a hazai feldolgozóipar újraélesztésében. Mert
ennek a helyben maradás, a helyben való – piaci igények szerinti –
termelés lenne az egyik pozitív
következménye.
Ha már munkavégzés… Rácz
Imre szerint komoly problémát
okoztak a piaci alapon működő
mezőgazdasági vállalkozásoknak
azok az önkormányzatok, amelyek a közfoglalkoztatottak bevonásával elkezdtek mezőgazdasági
tevékenységgel foglalkozni. Mint
mondta, a gond az, hogy az
önkormányzatoknak más a céljuk:

az uborka, paprika, paradicsom
stb. értékesítéséből származó
forintokkal költségvetési lyukakat
„tömködnek” be. Hozzátette, például a termelő által 150 forintért
előállított uborkát a helyhatóság
80 forintért adta el, de számára ez
is jó volt, mert a vetőmagot és a
többi, termesztéshez szükséges
alapanyagot az államtól ingyen
kapta. A megmaradt felesleget
pedig akár ingyen is odaadták a
települési lakóknak. Így aztán a
valódi kereslet-kínálati elven
működő vállalkozások kikalkulált
árait – ha nem is szándékosan, de

Mi lehet a dohány helyett?
A dohánytermelők helyzetének rendezését említette egyik fő feladatként Rácz Imre. A jövőbeli elképzelésekről megkérdeztük az
Agrárminisztériumot.
„Piacgazdasági körülmények között a gazdálkodók – saját adottságaik, lehetőségeik fényében – maguk hozzák meg döntéseiket.
Ebben viszont tudunk segíteni egyrészt a hosszú átmeneti időszak
biztosításával, másrészt pedig pályázati lehetőségek, kedvezményes
finanszírozási konstrukciók megteremtésével annak érdekében,
hogy a dohánytermeléssel felhagyó termelők más mezőgazdasági
ágazatokban találjanak új lehetőségeket. Az Agrárminisztérium
jelenleg is vizsgálja, mely kultúrák lehetnek képesek jelenlegi hektáronkénti jövedelemszint biztosításával a jelentős élőmunka-igényű
dohánytermesztést kiváltani. Ígéretesnek tűnik a gyógynövénytermesztés, ahol egyes munkaigényes kultúrák, különösen ökológiai
művelés keretében hasonló jövedelemszintet képesek biztosítani.
Emellett szól az is, hogy a termesztéstechnológia és a szükséges infrastruktúra jelentős átfedést mutat a két ágazat között” – válaszolta
a NAKlapnak az agrártárca.

– alaposan letörték, komoly bevételkiesést okozva nekik.
És a munkát az önkormányzatok „olcsó munkaerővel”, a közfoglalkoztatottakkal végeztetik el.
Rácz Imre szerint egy másik gond
is fakad ebből: a kézimunkaigényes betakarítások idején lenne
igény ezekre az emberekre, de
sajnos az jellemző, hogy a helyhatóságok a mezőgazdasági közmunkáikban is azokra a megbízható, jó munkát végző, és egyáltalán dolgozni hajlandó emberekre
számíthatnak, akik a gazdáknál az
értékes, minőségi áruval is megfelelően tudnának bánni, nem
pedig selejtet termelnének. Ezt a
patthelyzetet is szükséges lenne
valahogy feloldani.
Az alkalmas munkaerő versenyszférába való átirányításával elég
régen foglalkozik a megyei kamarai szervezet, így néhány megvalósult jogszabályi módosítást
pozitív eredményként tudnak
bemutatni a cégvezetőknek és
gazdálkodóknak a folyamatban
lévő, a kormányhivatal illetékeseivel együttműködésben tartott
fórumsorozaton. A „büszkeségek”
közé sorolta még Rácz Imre az
öntözésfejlesztésbeli és a jégkármérséklésbeli tetteiket is. Tervből
is van bőven. Például elérné(k)
azt, hogy uniós öntözésfejlesztési
támogatást kaphasson a jövőben
az is, aki a jónál rosszabb minő-

ségű víztesten gazdálkodik. Elősegítené(k) a generációváltást is a
kisebb gazdaságok megtartásával, azok jövedelmezőségének
javításával – Rácz Imre szerint
egyáltalán nem jó ugyanis, hogy a
nagygazdaságok előszeretettel
vásárolják fel a tönkremenő
kisebbeket, illetve azok területeit
– és azt is, hogy a jelenleg
dohányt termelők helyzetét rendezzék.
Felvetettük a kamara megyei
elnökének: mivel lenne elégedett
a megyebemutató sorozat első,
egy-másfél éves szakaszának lezárulta után, a következő kezdetén,
az újbóli nyíregyházi látogatáskor?
Mint mondta, például azzal,
hogy amennyiben a dohánytermelést nem támogatják tovább
hazai költségvetési forrásból,
akkor sikerült rávenni a termelőket, hogy más kultúrákkal (esetleg
paradicsommal is) folytassák
tevékenységüket. Aztán azzal is,
hogy sikerült rendben tenni a
mezőgazdasági célú közfoglalkoztatást, és minél több embert
áttereltek a versenyszférába.
Továbbá azzal is, hogy értelmet
adtak a gyümölcstermelésnek a
termelői tulajdonú feldolgozó
üzembe helyezésével, és van biztos piacuk a gyümölcsöknek, illetve a feldolgozott termékeknek…
n Raffai Ferenc
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Almanagyhatalom Nagykállóban
Impozáns adatok jellemzik az
ország almatermesztési volumenének jelentős hányadát adó szabolcsi cégcsoportot, a Nagykálló-Tész Kft.-t. A több mint 1200
hektáron gazdálkodó 71 termelőt
összefogó, az ország legnagyobb,
óránként 12 tonnát leválogató
gépsorával és az 54 teremben 10
ezer tonna hűtőkapacitásával rendelkező üzem a megye és a régió
almatermesztését koordinálja. A
magyar almatermesztés egyik
legkedvezőbb és legősibb területének számító Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül még
Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyékre is kiterjednek
a nagyjából 300 embert foglalkoztató cégcsoporthoz tartozó
almások.
A Nagykálló Tész Kft. tagjai célul
tűzték ki azoknak a környezetbarát termesztési módszereknek és
hulladékkezelési eljárásoknak az
alkalmazását, amelyekkel védhetik a környezet minőségét és javít-

hatják biológiai állapotát. A társaság a biztonságos piac megteremtése mellett biztosítja az ipari
feldolgozók felé történő közös
forgalmazást, étkezési területen
pedig a folyamatos, teljes naptári
évben folytatott, a tárolás utáni
késleltetett értékesítést, mégpe-

dig teljes fajtaválasztékban, széles
körű modern válogatási és csomagolástechnológiával alátámasztva.
A vevők kör igényeinek változása és a beszűkült piac a társaságnál is érezhető folyamat: a partnerek homogén árut és prémium

minőség várnak el, azonban ezt
nehéz szavatolni a betárolt alma
eltérő alanyai és állománya miatt.
Ez természetesen nem minőségbeli különbséget jelent, csupán
megjelenésben lehet eltérés, de
manapság ezt is nehezen viseli a
piac. Éppen ezért a prémium és a
léalmának való minőség közötti
árukészlet értékesítése nehézkes,
így a még jó, fogyasztásra kiválóan alkalmas alma is sok esetben a
léüzemben végzi. Ismerve a piaci
viszonyokat, ez azért jelentős
probléma, mert az étkezési költségen előállított almáért nem
kapják meg a reális árat.
Az tagadhatatlan, hogy a
magyar almának külföldön is
nagyon jó híre van, így a Nagykálló-Tész folyamatosan próbálkozik
külpiaci terjeszkedéssel is. Az
embargó miatt kieső orosz piac
után az elsődleges cél Lengyelország, ahol viszont több ország termelőivel, így az olasz áruval vannak nagy versenyben.

Még mindig vágy a termelői
tulajdonú gyümölcsfeldolgozó
A szabolcsi almatermelők a mai
napig nem feledik a tavalyi nyár
végi-kora őszi heteket. Ekkoriban a
külföldi tulajdonú feldolgozók meglehetősen alacsony és szinte megalázó felvásárlási árat kínáltak számukra, amit nem fogadtak el, egyúttal erőteljes demonstrációba
kezdtek (ennek hatására végül sikerült kompromisszumra jutniuk). A
„forró napok” alatt – de nem először
– merült fel, hogy szükség lenne
egy termelői érdekeltségben lévő
gyümölcsfeldolgozóra, amely egyfelől sokkal kedvezőbb felvásárlási
árat szabna meg, másfelől abban az

időszakban is gondoskodna felvásárlásról és az üzemelésről, amikor a
jelenlegi üzemek nem.
A NAKlap és a nak.hu új, megyebemutató sorozata alkalmából folytatott beszélgetés során Rácz Imre,
a NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei szervezetének elnöke megjegyezte, jelenleg a mintegy százezer tonnát összesen termelő 400
gazda akár azonnal is bekapcsolódna egy gyümölcsfeldolgozó létrehozásába. Úgy vélte, az volna az
ideális – amennyiben az uniós szabályok is megengedik –, ha ebben
51 százalékos tulajdonos a magyar

állam lenne, 49 százalékot pedig –
kedvezményes hitel segítségével –
a termelők birtokolnának.
Tájékoztatása szerint a feldolgozóra van minisztériumi ígéret,
ezért a NAKlap megkereste az
agrártárcát, és azt tudakoltuk,
milyen stádiumban van ez az ügy.
„A minisztérium folyamatosan
kapcsolatban van a termelőkkel és a
termelők Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei képviselőivel is. Álláspontunk szerint a termelők gyümölcseinek tisztességes áron történő értékesítésére jó megoldás egy termelői
tulajdonú feldolgozóüzem létrehozása, a feldolgozás diverzifikálása
vagy éppen a poszt-harveszt kapacitások fejlesztése. Az AM minden
segítséget megad a kormányzati

támogatási lehetőségek kihasználására, amennyiben a termelői kör
eljut a konkrét tervekig. A jövőbeli
feldolgozóüzem létrehozásához
szükséges piaci lehetőségek feltérképezése és kimunkálása a feldolgozó tulajdonosi üzleti tervének
részét kell képeznie” – válaszolta a
minisztérium.
A feldolgozott termékeknek
lenne piaca Rácz Imre szerint. Úgy
vélte, hogy a németországi keresletet nemcsak a magyar friss és
ipari meggyel lehetne kielégíteni,
hanem a különböző alma- vagy
almás termékekkel is. A kereskedést pedig szintén a hazai feldolgozóval kapcsolatban álló értékesítőcég végezhetné.
n Raffai Ferenc

Systiva®
Lombvédelem vetőmagcsávázással.
Premis® gombaölő csávázószerrel csomagban
kedvezményesen is megvásárolható!
A Systiva® keléstől kezdve védi a kalászos növényt a korai levélbetegségek ellen.
Hosszú hatástartamának köszönhetően lehetővé teszi az első korai lombvédelmi
kezelés elhagyását.

BASF Növényvédelmi megoldások
A növényvédelmi szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig
olvassa el a címkét és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

296887
296887

Bár igény lenne egy hazai, termelői érdekeltségű gyümölcsfeldolgozóra, de egyelőre csak az ötlet szintjén ragadt meg.
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Legeltetési és kaszálási előírások
a támogatásokban – mit, miért és mikor?
A legeltetéshez és kaszáláshoz
kapcsolódó szabályok ismertsége
az agrártámogatásoknak köszönhető, ugyanakkor többségük jogszabályban foglalt előírásokra is
visszavezethető. Ezen előírások
megfogalmazásakor az elsődleges szempont mind jogalkotói,
mind támogatáspolitikai oldalról
az volt, hogy a gyepek megőrizzék természetes és hosszú távon
fenntartható megújulási képességüket – ezzel nemcsak gazdasági,
de egyéb célokat is (társadalmi,
környezeti) szolgálva. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk,
hogy az egyes korlátozásokat
milyen szakmai megfontolások
hívták életre.
Területi korlátozások: esetén a
gyepterület adott részeit kaszálatlanul szükséges hagyni. Ennek
több szempontból is jelentősége
van, mindamellett, hogy az így
megőrződött növényzet egyfajta
„magbankként” elősegíti a gyep
természetes megújulását, ugyanakkor ökológiai folyosóként is
funkcionálnak a többi élőlény számára, ezáltal biztosítva a különböző élőhelyek közötti átjárhatóságot. Ez a szerepük a beporzó
fajok megőrzése kapcsán egyre
inkább felértékelődik, érdemes a
kaszálatlanul hagyott területeket
úgy meghatározni, hogy minél
hosszabb ideig legyen rajta elérhető virágzó növényzet.
Időbeli korlátozások: esetén a
kaszálást/legeltetést adott időszakban nem vagy csak engedél�-

lyel lehet végezni. AKG-ból ismerős
lehet, hogy június 15-e előtt nem
kezdhető meg a kaszálás, ami elsősorban a földön fészkelő madarak
védelmére irányul – erre az időpontra már nagyjából túl vannak a
költési ciklusuk kritikus részén.
Legeltetés kapcsán kiemelendő a

a változatos gyepes élőhelyeink
kialakulásához jelentős mértékben hozzájárult a több évszázados külterjes, pásztoroló állattartás. A különböző fajoknak más a
legelési képe, más a legelőnyomása – egy jól beállított legeltetési
rendszerrel például a gyepek

zárvány területek, csapdába ejtve
ezáltal az állatokat. Úgyszintén
érdemes megemlíteni, hogy a
helyesen megválasztott sebességnek (5 km/h) és a vágásszélességnek (3 m) is jelentős szerepe
van a természetkímélő kaszálás
során.
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Mikorra várhatók a 2020 utáni Közös
Agrárpolitikára vonatkozó jogszabályok?
A következő időszaki KAP jogszabályi javaslatokat 2018. június 1-jén
tette közzé az Európai Bizottság.
Ezek tartalmáról még nem született
végleges döntés, a tárgyalások már
az újonnan felállított Európai Parlamentben (EP) folytatódnak majd.
A KAP vonatkozásában az Európai
Bizottság három rendelettervezetet
javasol a 2021–2027-es periódusra: a
KAP Stratégiai Tervezési Rendeletet,
a Horizontális Rendeletet, valamint
az Egységes Közös Piacszervezésről
szóló rendelet kiegészítését. Az említett KAP rendeletjavaslatok esetében
a rendes jogalkotási eljárás szabályai
működnek, azaz az Európai Unió
Tanácsa (Tanács) mellett az EP is
egyenrangú társjogalkotó. A három
tervezet esetében az EP-szakbizottságok már szavaztak a módosítási
javaslataikról (lásd: a jogalkotási

folyamatot bemutató ábrán pirossal
jelölve), ez EP általi tárgyalási mandátum jóváhagyása azonban már az új
parlamenti ciklus alatt fog megtörténni.
A Tanácsban is folyamatosan zajlanak az egyeztetések a KAP javaslatcsomagról, a 2019. június 30-ig tartó
román elnökség alatt viszont legfeljebb csak egy részleges általános
megközelítés jóváhagyása lehetséges. Több tagállam – köztük Magyarország is – kiemelte, hogy a következő időszaki KAP költségvetésről történő megállapodás nélkül nem lehet
megfelelő szakpolitikai döntéseket
hozni, tehát véleményük szerint
addig a trialógus tárgyalásokhoz
szükséges tanácsi álláspont sem alakítható ki.
Az Európai Parlament 9. ciklusa
2019. július 2-án veszi kezdetét a

(Forrás: Copa-Cogeca: How does Copa and Cogeca lobby? c. ábra
alapján saját szerkesztés)
strasbourgi alakuló üléssel. A folyamatban lévő ügyekről az Elnökök
Értekezlete (tagjai: EP elnök, képviselőcsoportok vezetői) dönt a következő parlamenti ciklus elején, így
arról is, hogy a fenti javaslatcsomagokat az újonnan megalakult parlament elé terjeszti-e továbbtárgyalás-

ra, vagy visszaküldi őket a parlamenti
szakbizottságoknak újravitatásra.
Amennyiben a tárgyalások jó
ütemben haladnak, úgy mind az
uniós költségvetés, mind a KAP rendeletcsomag jóváhagyásáról várhatóan 2019 őszén születhet döntés.
n NAK/Horváth Dóra

A birtokon tartás feltétele
téli legeltetés engedélyhez kötése,
amelynek fő oka a gyepek túlhasználatának elkerülése (pl. taposási
kár a nedvesebb talajon).
Egyéb korlátozások: közül megemlítendő a legeltethető fajok,
megfelelő legelőnyomás és a
kaszálás módjának meghatározása. A meghatározott legeltethető
fajok, illetve a megfelelő legelőnyomás különösen fontos, hiszen

özönnövény-mentesen tartása
(Kölcsönös Megfeleltetés követelmény) is sikeresen elérhető. A
kaszálás módjához kapcsolódó
előírások úgyszintén az élővilág
megőrzését hivatottak elősegíteni: a vadriasztólánc alkalmazása
lehetőséget teremt a növényzetben megbújó állatoknak a menekülésre, a kiszorító kaszálás pedig
biztosítja, hogy nem alakulnak ki

Gyakran előforduló hiba, ezért
szeretnénk felhívni rá a figyelmet,
hogy az AKG és/vagy Natura 2000
gyep kompenzációs támogatást
igényelők fokozottan figyeljenek
a kaszálásbejelentők megküldésére – kaszálás megkezdése előtt 5
munkanappal írásban szükséges
értesíteni a területileg illetékes
nemzeti park igazgatóságot.
n NAK/Gyenes Adrienn

Állatalapú támogatások igénylésénél több feltétel teljesülése
mellett most a birtokon tartásra
hívjuk fel a figyelmet. Termeléshez kötött és átmeneti nemzeti
anyajuhtartás támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha a támogatási kérelemben bejelentett
anyajuhlétszámot a kérelem jogkövetkezmény nélküli benyújtásának határidejét követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a
tenyészetében tartja (birtokon
tartás). A kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoz-

tatását az állatállomány átszállítása napjának bekövetkezésétől számítva 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
kell bejelenteni a Kincstár részére.
A termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatásra a kérelmező akkor jogosult,
ha a támogatási kérelemben bejelentett állatokat a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig folyamatosan birtokon tartja.
A kérelmezett állattól a birtokon
tartás során született borjakat a

születésük napjától kezdődően
legalább egy hónapon keresztül az
anyjukkal azonos tenyészetben kell
tartani.
Elhullott, leölt, valamint selejtezett állat esetében a birtokon tartási feltétel teljesül, amennyiben
kérelmező a kiesett egyedet a ki
eséstől számított hatvan napon
belül a támogatási feltételeknek
megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja és a kieső állatnak a
nyilvántartásból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik. A

kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra
előírt határidőt követő tizenöt
napon belül, a kötelező birtokon
tartás utolsó hatvan napjában
kieső és nem pótolt állatokat a ki
esést követő tizenöt napon belül
elektronikus úton kell bejelenteni.
A pótlásként beállított állatra
vonatkozó hat hónapos birtokon
tartási kötelezettség számításakor
a kieső állat esetében eltelt időt
figyelembe kell venni, tehát a birtokon tartási idő nem kezdődik
újra.
n NAK/Baranyi József
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A bejelentéshez kötött rendkívüli
öntözési célú vízhasználatról
A tavaszi szárazság miatti mezőgazdasági károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében a kormány bevezeti a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a termelők számára. Az új jogintézmény
bejelentés alapján, meghatározott feltételekkel, egy hónapos időtartamig vízjogi engedély nélkül teszi lehetővé a mezőgazdasági
öntözést a kihirdetett, tartósan vízhiányos időszakban.
A tartósan vízhiányos időszakban
a vízhasználó bejelentése alapján,
vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú
vízhasználat lehetséges. Rendkívüli
öntözési célú vízhasználatnak
minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből,
ideiglenes szivattyúállással,
legfeljebb 120 mm/hektár
(1200 m³/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot
meg nem haladó területre
öntözési célból, legfeljebb
megszakítás nélkül egy hónap
időtartamig történő kijuttatása. Kizárólag a vízgazdálkodásról szóló törvény szerint kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban érvényesíthető, amit
ez évben 2019. április 1-jével
hirdetett ki a belügyminiszter
a mezőgazdasági vízhasználók költségterheinek enyhítése érdekében. A rendkívüli
öntözési célú vízhasználatot a
területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni. Vízügyi
hatóságként a területileg illetékes
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jár el.
A bejelentési adatlap paraméterei:
– a vízhasználó családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási
és
– értesítési helyének címét, ha a
vízhasználó gazdálkodó szervezet,
– annak nevét, székhelyét,
telephelyét, fióktelepét, képviselőjének

– nevét, cégjegyzékszámát
vagy egyéb nyilvántartási számát;
– a vízkivétel helyét: helyrajzi
szám, EOV koordináta vagy szelvényszám;
– a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés
módját;

– a vízkivétel időtartamát,
kezdő és befejező időpontját;
– a kivenni tervezett víz men�nyiségét: m³/nap és m³/hónap;
– a vízkivételi szivattyú kapacitását (teljesítmény szerint) és az
üzemnapló
– vezetésének helyét;
– az öntözött terület nagyságát
(hektárban megadva).
A bejelentést a gazdálkodó
szervezetek elektronikusan, E-papír szolgáltatás igénybevételével,
a természetes személyek akár
postai úton is teljesíthetik. A bejelentés a katasztrófavédelem által
közzétett bejelentő adatlapon tel-

jesíthető. A bejelentőlap pedig
elérhető az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján, valamint a NAK portálján a
Kézikönyvek, Tájékoztatók menüpont alatt.
A bejelentéshez a vízkivétellel
érintett felszíni víz kezelőjének

hozzájárulását csatolni kell, amelyet akkor adja meg, ha a vízkivétel nem veszélyezteti a vízkivétellel érintett felszíni víz ökoszisztémáját és az egyéb vízgazdálkodási érdekeket, továbbá a hozzájárulásában megállapíthatja a vízkivétel feltételeit. A kezelői hozzájárulás hiányában folytatott vagy
a hozzájárulásban foglaltaktól,
valamint a bejelentéstől eltérő
vízkivételre utaló adat esetén a
vízügyi hatóság soron kívül ellen
őrzést tart és a vízkivételt megtiltja.
A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentését követően

a vízhasználat azonnal megkezdhető. Amennyiben a rendkívüli
öntözési célú vízhasználat időtartamát követően is szükséges
az öntözés, úgy a további öntözéshez egynyári öntözésre szóló
vízjogi üzemeltetési engedély
vagy öntözési célú vízkivételre
jogosító vízjogi üzemeltetési
engedély szükséges. Szakhatósági állásfoglalást nem kell csatolni, a vízügyi hatóság a bejelentés tartalmáról a növény- és
talajvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon
belül tájékoztatja. A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentés szerinti
gyakorlását a vízügyi hatóság a vízhasználat időtartama alatt a helyszínen el
lenőrizheti. VKJ: A vízkészletjárulék fizetési kötelezettség díjmentes, azonban
a rendkívüli öntözési célú
vízhasználat során kivett
vízmennyiséget fel kell tüntetni a vízhasználónak a vízkészletjárulék adatszolgáltatásban. VSZD: A vízszolgáltatási díjfizetési kötelezettség: A mezőgazdasági
vízhasználó a felhasznált vízmennyiséggel arányos változó
díjat 2019. január 1. napjától teljes mértékben fizeti meg. A rendelkezésre állási alapdíj tekintetében: 2019. január 1-jétől 30%át, 2020. január 1-jétől a 40%-át,
2021-től pedig a mezőgazdasági
vízhasználó az 50%-át fizeti
meg, a fennmaradó részt pedig a
központi költségvetés biztosítja
hosszú távon is. A bejelentés
mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól, azonban a bejelentéssel egyidejűleg 5000 Ft illetéket fizetni kell.
n NAK/Tasnádi Gabriella
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Talaj nélküli
zöldséghajtatás
Szerkesztette: dr. Terbe István – dr. Slezák Katalin
Bolti ár: 7200 Ft

Bioszőlő, biobor
Ökológiai szőlőtermesztés és borászat
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Az agrárkamarai tagok
2019. augusztus 31-ig
a www.mezogazdakiado.hu
oldalon NAK nyilvántartási
számmal történő regisztráció után
a Mezőgazda Kiadó által kiadott
könyvek árából

30%
kedvezményben
részesülnek.
Fontos, hogy a regisztrációt minden esetben
a Kiadó egy válaszlevélben megerősíti
és csak ezután tudják vásárláskor
érvényesíteni a kedvezményt!

Szerkesztette: Szőke Lajos
Bolti ár: 6900 Ft
A kiadványok megrendelhetők a kereskedelem elérhetőségén:
1097 Budapest, Gubacsi út 30. Telefon: +36-1 460-2729
email: kereskedelem@mezogazdakiado.hu
297374
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Integrált
növénytermesztés 1.

Integrált
növénytermesztés 2.
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Integrált
növénytermesztés 3.

Általános
növénytermesztési
ismeretek

Alapnövények

Alternatív növények

Szerkesztette:
Dr. Pepó Péter

Szerkesztette:
Dr. Pepó Péter

Szerkesztette:
Dr. Pepó Péter

Bolti ár: 7200 Ft

Bolti ár: 5900 Ft

Bolti ár: 6900 Ft

www.mezogazdakiado.hu

A kiadványok megrendelhetők a kereskedelem elérhetőségén:
1097 Budapest, Gubacsi út 30. Telefon: +36-1 460-2729
email: kereskedelem@mezogazdakiado.hu

Az agrárkamarai tagok
2019. augusztus 31-ig
a www.mezogazdakiado.hu
oldalon NAK nyilvántartási
számmal történő regisztráció után
a Mezőgazda Kiadó által kiadott
könyvek árából

30%
kedvezményben
részesülnek.
Fontos, hogy a regisztrációt minden esetben
a Kiadó egy válaszlevélben megerősíti
és csak ezután tudják vásárláskor
érvényesíteni a kedvezményt!
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Több mint húszezren
látogattak el Mezőfalvára
Jelentős szakmai programokkal, kiemelt érdeklődés mellett zajlott le a III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow
Mezőfalván. A mezőgazdasági gépeket, eszközöket, termékeket
és szolgáltatásokat több mint 150 kiállító kínálta a gazdálkodóknak. Az eseményt jövőre is ugyanitt szervezi meg a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) – a Mezőgazdasági
Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) közreműködésével – május 23–24-én
rendezte meg az ország legnagyobb szántóföldi kiállítását Mezőfalván. A Mezőfalvai Zrt. telephelyén megtartott rendezvényt –
amelyet Orbán Viktor kormányfő
nyitott meg – több mint 20 ezer
látogató kereste fel a két nap alatt.
A programok közül az egyik legnépszerűbb volt a naponta kétszer is megtartott gépshow, amelyeken mintegy félszáz gépkapcsolatot vonultattak fel a hazai
forgalmazók. Mindezt kiválóan
egészítette ki a permetezési
bemutató, ahol naponta öt különböző gép is megtekinthető volt
munka közben. Emellett az állógépes kiállítási területen – több mint
9300 négyzetméteren – 58 kiállító
mutatta be a legújabb technoló
giákat és újdonságokat. Mezőfalván közel 150 cég volt jelen olyan
termékekkel és szolgáltatásokkal,
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amelyeket hazai gazdálkodóknak
kínáltak eredményes és hasznos
tevékenységükhöz.
A növénytermesztési és
növénytermesztés-technológiai
bemutatók és gazdálkodói kerek
asztal-beszélgetés mellett más
szakmai programok is jelentős
számú érdeklődőt vonzottak. A
Szántóföldi Napok hároméves
fennállása alatt először, újdonságként az agrárerdészet is kiemelt
figyelmet kapott. Az erdészeti
gépek kiállítása és a terepi bemutatók mellett konferenciára is sor
került. Ennek egyik kiemelt témája az országos fásítási program
bemutatása volt. Szó esett az
ország faállomány-növelésének
lehetséges módjairól, a Vidékfejlesztési Program erdészeti támogatásairól – azon belül is az erdőtelepítési és fásítási támogatások
igénylésének lehetőségeiről és
menetéről –, valamint az akác és
nemes nyár ipari ültetvények
jövedelmezőségi kérdéseiről. Az
előadók emellett kitértek a fásítások és a talaj vízgazdálkodási
viszonyainak kölcsönhatásaira, a
fásítások és a vadgazdálkodás élőhelyfejlesztési kapcsolatára, valamint a fásítások vadkárkockázatai
ra és azok kivédési lehetőségeire.

A konferencia másik részében a
magán-erdőgazdálkodás szervezeti kereteinek, szakmai irányításának jogszabályi rendezésével
kapcsolatos tervezeteket mutatták be az agrártárca szakemberei.
Nem lehetett elkerülni a látványos talajszelvényt sem! A 25
méter hosszú, közel egy méter
mély sávban egyrészt egészen
közelről szemügyre vették a gazdálkodók a talajrétegeket, másfelől így számukra is bebizonyoso-

dott a talajművelő eszközök munkamélysége, azok hatása. A sajátos bemutatóhoz kapcsolódva a
szakértők ismertették a talajban
lezajló folyamatokat, a talaj termőképességét, vízháztartását
alapvetően meghatározó és befolyásoló esetleges agrotechnikai
hibákat, kémhatásviszonyokat.
Az ország legnagyobb szántóföldi kiállításának életre hívása
óta az a célja, hogy a gazdálkodók
egy helyszínen tekinthessék meg

a munkájukhoz szükséges mezőgazdasági gépeket, eszközöket,
termékeket és szolgáltatásokat, és
a két nap komplex, meghatározó
tájékozódási pont legyen számukra, segítse őket a fejlődést biztosító döntések meghozatalában. A
III. NAK Szántóföldi Napok és
AgrárgépShow – Mezőfalva ezt a
célt idén is teljesítette. A sorozat
2020 nyarán ugyancsak Mezőfalván folytatódik!
n RF
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Az almaültetvények
korszerűsítését javasolják
Több javaslatot is megfogalmazott az
almapiaci helyzet javítása érdekében a
visegrádi országok agrárkamaráinak alma
munkacsoportja.
A magyar Országgyűlés elfogadott egy törvénymódosítást,
amelynek értelmében ettől az
évtől minden magyarországi feldolgozásra beszállított almára és
meggyre írásbeli szerződést kell
kötni – emlékeztetett a budapesti
ülésen Győrffy Balázs, a NAK elnöke. Hozzátettette, ezenkívül azok
a feldolgozók, amelyek több mint
100 tonna meggyet vagy 200
tonna almát dolgoznak fel, az általuk feldolgozandó mennyiség legalább 60 százalékát adott határ
időig kötelesek lefedni szerződésekkel.
A munkacsoport ülésén részt vevő
Jakab István, a Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke arra kérte a tagokat, hogy
javaslataikkal egyúttal keressék saját
nemzeti és uniós képviselőiket is,
ezzel is segítve a hatékony döntés-

hozatalt. A szakértők egyetértettek
abban, hogy étkezési almából is túltermelés volt 2018-ban, és a betárolt
készleteket várhatóan az idei év szezonjának kezdetéig sem tudják teljes
mértékben értékesíteni. Európa
meghatározó almatermelője Lengyelország, amely a 2019-es szezont
akár 100 ezer tonna étkezésialma-
készlettel is indíthatja, pedig a kiváló
minőségű betárolt étkezési alma
jelentős része ott is a feldolgozókba
került. A túltermelés miatt az ipari
alma felé tolódik el a piac, ahol nincs
akkora lehetőség a megfelelő árképzésre, és az meghatározza az étkezésialma-piac árszintjét is.
A lengyel szakértő vetette fel,
hogy a túltermelés jövőbeli megakadályozása érdekében önkorlátozásra lenne szükség. Véleménye
szerint a kiegyensúlyozott piaci
viszonyok elérése érdekében jelen-

lat volt egy árképlet bevezetése,
amely meghatározna egy olyan
minimális önköltségi árat, ami alatt
az almát nem lehetne kereskedelemi
forgalomba hozni. A belső fogyasztás élénkítése érdekében pedig a
visegrádi országok akár közös
fogyasztásösztönző programokat is
indíthatnának. A szakértők egyetértettek abban is, hogy egy megfelelő
szabályrendszerrel szükséges lenne
megakadályozni a jelentős mennyiségű ukrán alma uniós piacra való
beszállítását is.

MINŐSÉGI
AGRÁRKÉPZÉSEK –
A VERSENYKÉPES
TUDÁSÉRT.

NAK

FELNŐTTKÉPZÉS

A
GY
tősen kellene csökkenteni a lengyelországi almatermelést. Javaslatként felmerült az almaültetvények
felszámolását követő területpihentetés támogatása is, amihez az új
uniós finanszírozási időszak alatt
akár célzott támogatásokat lehetne
igénybe venni.
Magyar részről elhangzott, hogy a
piaci helyzet javítása érdekében
nemcsak Magyarországon, hanem
valamennyi V4-es országban termelői érdekeltségű feldolgozókat kellene létrehozni. Szintén magyar javas-

23

NAKlap | 2019. június

KO

AT
L
R

H
O
M
TÁ

IE
R
O

L
ITE

TO
A
G

E

T
ÁL
T
N

SF

TT

R
OR

P
KÉ

Z

Á

Ó
SB

E
ÉS

L

K

KO
KÖ

Z

R

E
SZ

T
VE

L

RŰ

ISM

H
EN

A

E

T
RE

O
SZ

EK

N

Változóban az afrikai sertéspestis nyugati megítélése
A belga vadállományba történő
behurcolásáig az EU nyugati tagállamai az afrikai sertéspestist (ASF)
elsősorban a keleti tagországokban kárt okozó állatbetegségnek
tekintették. Ez változni látszik, de
szükséges, hogy a keleti tagországok közös platformra helyezkedve,
együtt hallassák hangjukat az
európai döntéshozatalban. Az ASF
emellett kimondottan csak nemzetközi összefogással és közös
intézkedésekkel állítható meg.
A NAK ezért kezdeményezte,
hogy a közép- és kelet-európai
országok agrárszervezetei hozzanak létre egy olyan, az ASF-fel és a
sertéságazat problémáival foglal-

kozó nemzetközi munkacsoportot,
amelynek feladatai a kommunikáció élénkítése, a szakemberek
közötti kapcsolat építése, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása, valamint a javaslattétel a

nemzeti kormányok és a brüsszeli
döntéshozók felé a betegség
leküzdése, a piaci viszonyok javítása és a sertéságazatban tevékenykedők védelme érdekében. A
Három Tenger Régió agrárszervezeteinek márciusi, szófiai találkozóján kezdeményezésünket támogató döntés született, a munkacsoport pedig már meg is tartotta első
indító megbeszélését Brüsszelben.
A munkacsoport programot dolgoz ki a lehetséges közös fellépések és pozíciók tekintetében: többek között az ASF elleni küzdelem
jelenleginél hatékonyabb és komolyabb közösségi finanszírozása és a
jogi háttér megváltoztatása érde-

kében, kapcsolódóan a jelenlegi
adminisztratív akadályok csökkentésére, valamint hogy a szektor
szereplőinek kompenzációjára
további lehetőségek nyíljanak.
Egyetértés született arról is,
hogy a szakmai munka a sertés
ágazat olyan egyéb feladataira is
terjedjen ki, mint a piaci problémák
megoldása, állatjóléti és környezetvédelmi kihívások, vakcinakutatások és más állategészségügyi
vonatkozások. A csoport – az
elektronikus kapcsolattartás mellett – rendszeres szakértői találkozókat tart, igazodva a COPA/COGECA sertés munkacsoport üléseinek
időpontjához.
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Kövessen minket!
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A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
+36 1 803 6230

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
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Európa legnagyobb területen
vetett hibrid repcéje! *

www.lgseeds.hu
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