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Itt az ideje az összefogásnak
Hosszú évek óta húzódnak a tárgyalások a
Közös Agrárpolitika új szabályairól, de mindeddig nem született megállapodás az Európai Parlament és a tagállamok között. A
május végi tárgyalásokon az Európai Parlament (EP) vezetői semmibe vették a tagállamok javaslatait, még az eddig kölcsönösen
kialakított, kompromisszumos javaslataikat
is megváltoztatták a mezőgazdaság kárára.
Ahelyett, hogy a kiegyensúlyozott és józan
megoldást keresték volna, túlzásig feszítették az elvárásaikat, ezzel elfogadhatatlan
helyzetet teremtettek az európai gazdák számára.
A tét óriási, hiszen most dől, hogy a következő években milyen feltételeket kell teljesíteniük a gazdáknak, hogy a jogszerűen
járó támogatásukat egyáltalán megkaphassák. Az EP baloldali liberális képviselői
teljes fordulatot akarnak a mezőgazdaságban: a kiindulópontjuk az, hogy az ún.
Green Deal (Zöld Megállapodás) programot már most át kellene ültetni a gazdálkodói gyakorlatba – akár a tagállamok jóváhagyása nélkül is.
Mit jelentene ez? Előírnák például, hogy a növényvédőszer-használatot 50%kal kellene csökkenteni, sőt az ökogazdálkodás arányát is háromszorosára kellene növelni 2030-ig. Bűnösnek kiáltanák ki az állattenyésztést és a húsfogyasztást: meggyőződésük, hogy a világ fő környezetszennyezője az állattartás, és
szerintük át kellene térni az állati fehérjékről a növényi fehérjék fogyasztására.
Átalakítanák a vetésszerkezetet is: a környezetvédők javaslatára előírnák,
hogy a szántóterületek 10%-át kötelezően parlagon kellene hagyni, úgy, hogy ide
ezután már a másodvetés és a nitrogénmegkötő növények sem kerülhetnének.
Nagy vita van arról is, hogy a közvetlen támogatások mekkora hányadát kellene
környezetvédelmi célokra fordítani: az EP szerint az I. pillér 30%-át kellene zöld
célokra fordítani, ami már a területalapú támogatások összegét csökkentené. Ez
a gazdaszervezetek és a tagállamok számára elfogadhatatlan!
Mindenkinek világos ezekből, hogy teljesíthetetlen követelményeket írnának
elő a gazdák számára. A szigorú feltételeket viszont csak az európai termelőktől
követelnék meg, míg az Unión kívülről mindenfajta korlátozás nélkül engednék be
az ellenőrizetlen élelmiszereket.
Ez jelentős versenyhátrányt okozna az európai gazdáknak, egyúttal korlátlan
előnyt biztosítana a harmadik országokból érkező élelmiszerek számára, ami
veszélyeztetné az európai fogyasztók egészségét és jelentős áremelkedést
vonna maga után. Nem vitás, az uniós döntéshozók ezzel saját piacainkon veretnének meg minket.
A legfájóbb pont az, hogy a fenti intézkedések hatásairól semmiféle háttérszámítást nem készített az Unió. Kiszámolta viszont Európa egyik legnagyobb konkurense, az Egyesült Államok: az USA agrárminisztériumának kalkulációi alapján,
ha Európában bevezetik a Green Deal intézkedéseit, akkor a mezőgazdasági termelés akár 12%-kal is csökkenne az EU-ban, míg a GDP-ben mért visszaesés több
mint 70 milliárd dollár mínuszt jelentene az európai gazdáknak.
Ez elfogadhatatlan a magyar gazdák számára! A kialakult helyzeten csak valamennyiünk összefogásával tudunk változtatni, ezért kérünk mindenkit, hogy az
agrarpeticio.hu oldalon támogassa aláírásával az európai, így a magyar gazdák
közös ügyét!
Jakab István,
az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke
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Még lehet nevezni az idei
Portfolio Agrárdíjakra
A Portfolio Csoport idén is díjazza a legsike
resebb és legkiemelkedőbb agrárgazdasági
szereplőket, és az év legfontosabb agrár
eseményén, az Agrárszektor 2021 konfe
rencián ebben az évben is kiosztjuk a
Portfolio Agrárdíjakat.
A nyerteseket rangos szakmai
zsűri választja ki, döntenek az év
növénytermelőjéről, az év állattenyésztőjéről, az év kertészetéről, az
év fiatal agrárszakemberéről, az év
női agrárvállalkozójáról, az év agrárberuházásáról, az év agrárinnovációjáról, valamint a Portfolio Agrárgazdaságért díj győzteséről. Az elismerésekre a nyolc kategóriában június
30-ig lehet nevezni. Legyen Ön is a
díjeső részese, pályázzon vagy jelöljön a rangos díjakra az agrarszektordijak@portfolio.hu e-mail címen!
A Portfolio Agrárdíjak 2021 kategóriái:
– A z év növénytermelője
– Az év állattenyésztője

– Az év kertészete
– Az év fiatal agrárszakembere
– Az év női agrárvállalkozója
– Az év agrárberuházása
– Az év agrárinnovációja
– Portfolio Agrárgazdaságért díj
A Portfolio Agrárgazdaságért díj
életmű jellegű elismerés, amely a

kiemelkedő és példaértékű agrárszakmai életpályákat díjazza. Az Év
állattenyésztője díjat, az Év növénytermelője díjat, az Év kertészete
díjat és az Év női agrárvállalkozója
díjat azok kaphatják meg, akik egyegy évben példamutató gazdálkodási eredményeket, sikereket érnek
el. Az Év agrárberuházása díjra olyan
projektek pályázhatnak, amelyek
méretükkel és technológiai színvonalukkal jelentősen hozzájárulnak a
hazai agrárgazdaság fejlődéséhez,
míg az Év fiatal agrárszakembere díj
a fiatal agrártehetségek munkájának elismerésére szolgál. Idén díjazzuk az Év agrárinnovációját is, ebben
a kategóriában olyan cégek jelentkezését várjuk, amelyek fejlesztései
újdonságot jelenthetnek a hazai
agráriumban, és mintául szolgálhatnak más gazdálkodók, ágazati szereplők számára is. Nevezzen vagy
jelöljön Ön is a rangos díjakra június
30-ig az agrarszektordijak@portfolio.hu e-mail címen!
Nevezési feltételek a Portfolio
Agrárdíjak 2021-re:

Úgy tűnik, hogy lassan talán valóban magunk mögött hagyhatjuk a
koronavírus-járványt és visszatérhetünk a régi életünkhöz, ám az elmúlt
közel másfél év jelentős károkat okozott a gazdaság sok szegmensében,
természetes hát, hogy mindenki,
köztük a mezőgazdaságban dolgozó
vállalkozók is óvatosabbak lettek és
komolyan veszik az üzleti partnerek
okozta kockázatot is.

Az Üzleti Partnerminősítés hos�szas kutatómunkától és jelentős
kiadásoktól kíméli meg használóját,
ha meglepetések helyett inkább
megvizsgálja jövőbeli partnere
üzleti stabilitását. A NAK weboldalán elérhető alkalmazás segítségével tagjaink egy helyen, szinte azonnal különféle cégadatbázisokból,
illetve egyéb adatforrásokból származó mikro-, makro- és iparági

adatok kiértékelése révén, egyszerűen, vizuális formában (5 kategória
szerint minősítve az adott vállalkozást) juthatnak információhoz
jelenlegi vagy jövőbeni beszállítójukról, kereskedőjükről vagy más
jellegű üzleti partnerükről.
Az alkalmazás használata
nagyon egyszerű, mindössze
annyi a teendő, hogy a legördülő
menüből ki kell választani a minősítendő céget és az Elemzés
gombra kattintva elindítani a
lekérdezést.
Az eredmény 5 kategóriában
mutatja a vizsgált vállalkozás
helyzetét, úgymint: iparág, érettség, nyereségesség, likviditás és
tőkeerősség. Az elemzés megmutatja, hogy a vizsgált vállalkozás
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Elkezdődött a 2021. évi egységes
kérelmek előzetes ellenőrzése
A díjakra a hazai agrárgazdasági
élet bármely szereplője pályázhat,
illetve javasolhat jelölteket. A Portfolio az érdeklődéseket az agrarszektordijak@portfolio.hu e-mail
címen fogadja 2021. június 30-ig. A
jelentkezések után pályázati űrlapot küldünk, amelyeket kitöltve
ugyanerre az e-mail címre várunk
vissza. A nevezések és javaslatok
alapján három-öt nevet tartalmazó
jelölti listákat állítunk össze, a nyertesekről pedig topvezetőkből álló
szakmai zsűri dönt.
Legyen Ön is a 2021-es év végi
agrárdíjeső részese, nevezzen vagy
jelöljön a rangos díjakra június 30-ig
az agrarszektordijak@portfolio.hu
e-mail címen!

Igénybe vehető a kamara üzleti partnerminősítő szolgáltatása
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara janu
árban bevezetett, az iparágban egyedül
álló szolgáltatása, az Üzleti Partner
minősítés továbbra is tagjaink rendelke
zésére áll.

EGYSÉGES KÉRELEM
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adott kategóriában milyen besorolásba esik. A zöld minősítés azt
mutatja, hogy a cég helyzete stabil, biztató, az átlagosnál jobb
eséllyel vészelhet át válsághelyzeteket. A sárga minősítés esetén
a cég helyzete alapvetően stabil,
de egy nagyobb gazdasági megingás veszélyeztetheti, a piros eredménynél a cég – pénzügyei és
egyéb adatai alapján – válságos
időben bizonytalanná válhat,
ezért érdemes különösen figyelni
a szerződés megkötésekor.
Menjen biztosra és üzletkötés
előtt látogassa meg a https://
w w w.nak.hu/szolgalt at a sok /
partnerminosites oldalt és használja Üzleti Partnerminősítés
szolgáltatásunkat!

Az idei évben április 7-én indult az egységeskérelem-beadási idő
szak, amelyben 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támo
gatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.
A 2021. május 17-ei szankciómentes benyújtási határidőig orszá
gosan 164 118 kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz.
A 2021. május 17-ig beadott
164 118 kérelem közel 70 százalékának, 111 606 kérelemnek a benyújtásában segítettek a falugazdászok.
Elmondható az, hogy a kamara falugazdászai idén is jól teljesítettek az
egységes kérelmek beadásában.
A korábbi évekhez hasonlóan
június 9-ig (utolsó, jogvesztő
benyújtási nap) a beadott kérelmek
majdnem 70 százalékát, 111 826ot a NAK falugazdászai közreműködésével nyújtottak be a gazdálkodók, mintegy 1,725 millió hektárra.
Ez 12 ezer hektárral haladja meg a
tavalyi területnagyságot.
Összegzésként megállapítható
az a tény, hogy az egységes kérelmek száma a birtokkoncentráció
miatt évről évre lassú csökkenést
mutat, az idei 1,7 százalékkal marad
el a tavalyi 168 091 darabtól. Az
egyéb jogcímek esetében viszont
eltérő változások tapasztalhatók.
Míg egyes jogcímek igénylése esetén csökkenés történt (pl. kistermelői támogatási rendszerben részt
vevők száma), addig más jogcímben
növekedés figyelhető (pl. termeléshez kötött hízottbika-támogatás
egyedszáma, támogatott biztosítás).
2021. évben is június elején kerül
sor az egységes kérelmek előzetes
ellenőrzésére, amely a beadott
egységes kérelmek pontosítását,
illetve szankciók elkerülését teszi
lehetővé.
A Magyar Államkincstár közlése
szerint az idei ellenőrzési eredmények alapján több mint 26 ezer termelő kérelme érintett, jellemzően
kisebb hibával. Ebből kevesebb mint
14 ezret tesz ki a falugazdászok
közreműködésével beadott kérel-

mek száma. Közülük több mint 5
ezer termelő esetében már megtörtént a kérelmek javítása.
A kincstár a már beadott egységes kérelmeket adminisztratív úton
ellenőrzi, és az esetlegesen tapasztalt hibákról, hiányosságokról
elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül tájékoztatja az ügyfeleket, meghatalmazottjaikat/kamarai meghatalmazottjaikat.

igényléseinek feltárására, azok
feloldására. Ezen túlmenően egyre
fontosabbá válik az, hogy a gazdálkodók megfelelő helyre rajzolják
területeiket, tehát ne legyenek
rajzaik átfedésben 5%-nál vagy 0,1
hektárnál nagyobb mértékben. Az
előző évhez hasonlóan a kérelmezési adatok pontosságával kapcsolatos esetleges problémák feltárására térinformatikai vizsgálat

illetve amelyek esetén egyéb adatokból megállapítható, hogy az
valószínűsíthetően nem felel meg a
jogszabályi előírásoknak.
A kincstár figyelmeztet arra is, ha
a tábla az igénylés szempontjából
nem támogatható területre fed rá
toleranciamérték felett.
A gazdák értesítést kapnak arra
vonatkozóan is, ha az igényelt
támogatások tekintetében előírt
kötelező mellékletek csatolása nem
történt meg, azonban annak tartalmi ellenőrzésére nem kerül sor (pl.
gyepfeltörési engedély). Továbbá
arról is, ha potenciálisan igényelhető jogcímre az ügyfél esetleg nem
nyújtott be kifizetési kérelmet (pl.
hosszabbításra benyújtott támogatói okirattal nem rendelkező

Az ügyfélkapura elektronikus
úton megküldött végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek, így a megjelölt határnapig,
de legkésőbb június 21-ig (június 19.
hétvége miatt) lehet szankciómentesen javítani a kincstár által megjelölt hibákat, hiányosságokat.
Az említett ellenőrzések kiterjednek a gazdálkodók eseti túl-

eredményei is felhasználásra
kerültek, amelyek szintén feltüntetésre kerülnek az előzetes ellen
őrzésről szóló végzésben.
2021-ben új ellenőrzésként a
végzésen megjelennek olyan extenzív/intenzív gyümölcsigényléssel
érintett táblák, amelyeknél a hasznosítási kód eltér az előző évben
megállapított hasznosítási kódtól,

AKG/ÖKO). Ez utóbbi esetekben
azonban a pótlásra kizárólag 2021.
június 9-ig volt lehetőség!
Fontos, hogy az előzetes ellenőrzéshez kapcsolódó bizonylatbenyújtás során ne a megszokottak
alapján járjanak el, hanem gondosan tanulmányozzák a jelzett hibákat, problémákat!
RIBÓCZI EDINA/NAK
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Zöldítsünk tudatosan

Online petíció a magyar agráriumért

Az Európai Unió kiemelt célkitűzései között
szerepel a fenntartható mezőgazdasági
termelés kialakítása, amelynek szerves
részét képezik a zöldtrágyanövények.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
és a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz)
online aláírásgyűjtést indított „Petíció a
magyar agráriumért” címmel.

A zöldtrág ya magkeverékek
kiválasztásakor is figyelembe kell
vennünk az integrált növényvédelem alapelveit. Elsőként meg
kell határoznunk, hogy mi a zöld
trágyázás célja. Sajnos a gyakorlatban még mindig lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy egyhangú magkeverékek kerülnek a
területekre, ezzel lehetőséget
biztosítva a rovarkártevők felszaporodására, amely később a
k ul t ú r n ö vé ny n é l j e l e n t ke z i k
problémaként.
A méhek nélkül nincs élet! – Egyre
többet találkozhatunk ezzel a mondattal. Különböző kampányok hívják fel a figyelmet arra, hogy mindenki tegyen azért, hogy a méheket
megvédhessük.
Mint termelők, mit tehetünk a
méhek védelme érdekében azon
kívül, hogy betarjuk a növényvédelmi szabályokat?
Választhatunk hosszan virágzó
zöldtrágyakeverékeket, amelyekkel

méhlegelőket tudunk létrehozni a
hasznos beporzó rovarok számára.
Mindenki számára feltűnhetnek
az egész országban megjelenő
gyönyörű bíborheremezők.
Szőrözöttsége miatt a növény
takarmányozási célra kevésbé
alkalmas, főleg magtermesztésre
és zöldtrágya célból termesztjük.
Kiváló elővetemény, gyenge talajokon is jól termeszthető, rövid
tenyészidejű, egyéves növény.
Viszont a termőhely kiválasztásakor figyeljünk arra, hogy a talajvízre
érzékeny, így ezeken a területeken
kerüljük a termesztését.
Másik kedvelt pillangós komponens az alexandriai here. A legtöbb
méhlegelő-keverék alkotóeleme,
mivel a legtöbb herefélével szemben nyár végi–őszi fejlődése erőteljesebb, így a korán vetett takarónövény-keverékek remek pillangósvirágú összetevője. A pillangós növények között az alexandriai here a
legkevésbé hidegtűrő, tavaszra

elfagy, biztosítva ezzel a megfelelő
környezetet a következő kultúrnövény számára.
A pillangósok legismertebb jellemzője, hogy120–140 kg/ha nitrogén megkötésére képesek, illetve
gátolják a nitrátkimosódást, így a
pillangósok a zöldtrágyakeverékek
kihagyhatatlan komponenseinek
tekinthetők. A nitrogénmegkötő,
talajjavító és gyomelnyomó tulajdonságai mellett a már említett
méhlegelő-komponensként betöltött szerepük is jelentős.
A facélia vagy más néven mézontófű kiváló méztermelő képességének
köszönhetően kétségkívül kiérdemelte hangzatos nevét. A méhek szívesen látogatják a szemet gyönyörködtető lilás facéliamezőket. Emellett
kiváló zöldtrágyakomponens, a környezeti hatásokkal szemben jól ellenálló növény, szinte az egész ország
területén termeszthető. Amennyiben
vetőmag célra termeszthetjük, figyeljünk oda arra, hogy gyommentes
területet válasszunk számára, mivel a
facéliai kezdeti fejlődése lassú, viszont
később jó gyomelnyomó képességgel
rendelkezik.
Ne feledkezzünk meg fonálféreg-gyérítő hatásáról sem. Különösen a cukorrépának, burgonyának,
kertészeti kultúráknak kedvező elő-

veteménye, de valamennyi utóvetemény meghálálja a zöldtrágyázást.
A pohánka kevésbé ismert növény,
pedig a zöldtrágyakeverékek kiváló
összetevője. 100–140 napot igényel
a mag beérleléséhez, 60 napot a
zöldtömeg kifejlesztéséhez, így kedvelt összetevőjévé válhat a zöldítő
magkeverékeknek is.
Fontos kiemelni, hogy a pohánkának nincs közös kártevője a legtöbb termesztett kultúrnövénnyel.
A talaj minőségére nem igényes,
így a legtöbb területen sikerrel termeszthető. Viszonylag gyorsan,
vetés után egy-másfél hónapon
belül virágzik, 30 napon keresztül
méhlegelőt biztosítva a beporzók
számára. A pohánka agresszív
növény, magja évekig életképes a
talajban, ezért figyeljünk arra,
hogy beforgassuk, mielőtt magot
érlelne. Ha elhanyagoljuk, megnehezítheti a terület gyommentesen
tartását.
A felsoroltakon kívül még számos
jó tulajdonságokkal rendelkező
növény áll rendelkezésre a zöldtrágyakeverékekben, érdemes bátran
kísérletezni velük annak érdekében,
hogy mi is tegyünk egy lépést a
fenntartható mezőgazdasági termeléshez vezető úton.
OLÁH BEATRIX/NAK

Üzenjünk minél többen Brüsszelnek! Kérünk mindenkit, támogassa
aláírásával Magyarország Kormánya, a Magosz és a NAK álláspontját,
hogy ne kerüljenek versenyhátrányba a magyar gazdák és ne dráguljanak az élelmiszerek! A petíció az
agrarpeticio.hu internetes oldalon
érhető el. Május végén felfüggesztették a Közös Agrárpolitika reformjáról szóló tárgyalásokat Brüsszelben. Bár az uniós tagállamok ezúttal
egységesen léptek fel a gazdálkodóik érdekében, az Európai Parlament
baloldali liberális képviselői semmibe vették a javaslataikat.
A helyzet éles, a tét nagy. Most
dől el az európai agráriumnak és

ezzel sok millió ember megélhetésének, Európa élelmiszerbiztonságának a kérdése. Ennek ellenére a
brüsszeli bürokraták és az Európai
Parlament a gazdák számára teljesíthetetlen követelményeket akarnak meghatározni. Az új javaslatok
jelentős versenyhátrányt okoznak
az európai, így a magyar gazdáknak; előnyt biztosítanak az unión
kívülről származó, ellenőrizetlen
élelmiszereknek; veszélyeztetik a
polgárok egészségét; jelentős élelmiszerár-emelkedést vonnának
maguk után.
A NAK és a Magosz ezért felszólítja az Európai Parlamentet, hogy
ne okozzanak versenyhátrányt az

európai gazdáknak; ezzel biztosítsák a magyar gazdák számára is,
hogy továbbra is kiváló minőségű
élelmiszerek előállításával hozzájáruljanak az európai és a magyar
emberek egészséges életéhez.
A kialakult helyzeten csak valamennyiünk összefogásával tudunk
változtatni, támogatva a nemzeti
kormányokat, hogy sikerre vihes-

sék az európai, így a magyar gazdák
és a magyar emberek közös ügyét.
Álljunk ki a magyar gazdákért,
védjük meg a magyar földet! Üzenjünk Brüsszelnek! Kérjük, támogassa aláírásával Magyarország Kormánya, a Magosz és a NAK álláspontját, hogy ne kerüljenek versenyhátrányba a magyar gazdák és
ne dráguljanak az élelmiszerek!

Értelmezzük közösen növényvizsgálatainkat. A nitrogén hiánya
„Amiről a talajvizsgálati eredmények beszélnek” című, a honla
punkon is olvasható cikkeinket követően a NAKlap májusi szá
mában indított, a növényvizsgálati eredmények értelmezését
segítő sorozatunk második részében a nitrogénnel kapcsolatos
pár általános tudnivalót emeltünk ki a gyümölcstermő kultúrák
tekintetében.
A nitrogén a növekedés
motorjaként a növénytermesztés legfontosabb tápanyaga. A
növények számára elsősorban a
vegetatív növekedés során van
kiemelt szerepe. A növényen
belüli nitrogénszállítás kétirányba, a hajtáscsúcsok és a
gyökércsúcsok felé is zajlik. A
növények a nitrogént elsősorban nitrát formájában veszik fel
a talajból, kisebb mennyiségben
ammóniumként is. Minden
tápanyag közöt t a nitrogén
befolyásolja leginkább a termésmennyiséget.

A nitrogén a gyümölcstermő
növények életfolyamataiban minden fenológiai fázisban fontos szerepet játszik, utánpótlására az
egész vegetációban szükség van.
Szerepe a hajtásnövekedésben és a
gyümölcsök méretének alakulásában nyilvánul meg. A nitrogénhiány
során a hajtásnövekedés gyenge
lesz, a levelek kisméretűek, halványzöld színűek lesznek, erősebb
hiány esetén elsárgulnak, majd
lehullanak. Ha a korai lombhullás
miatt nem tud jól felkészülni a
növény a téli nyugalmi időszakra,
fokozottan fagyérzékennyé válik.

Gyümölcskötődési problémák is felléphetnek, erős gyümölcshullást
eredményezve. Ilyenkor a fán
maradt gyümölcsök minősége
szintén jelentősen romlik. A hiányos
nitrogénellátottságra különösen
érzékeny az őszibarack, a meggy, a
szilva, a dió, a fekete ribiszke, a
málna, a szeder és a bodza.
A szőlő ugyan nem tartozik a
kifejezetten N-igényes növényfajok körébe, a huzamos időn át tartó
negatív N-mérleg következtében a
tőkéken kialakulhatnak a hiány
tünetei. Olyankor a fajtára jellemzőnél vékonyabb és rövidebb szár-

tagú hajtások képződnek, a levelek
kisebbek, egyöntetűen sárgászöldek, az alsók sárgulnak, a főerek
között esetenként világosbarnás,
szigetszerű nekrotikus foltokkal
tarkítottak, gyakran idő előtt
lehullnak. A levélnyél gyakorta
rózsaszínes, pirosas árnyalatú. A
bogyók aprók maradnak, a mustminőség romlik. A hiányt jelző
tünetek az idősebb leveleken láthatók a legegyértelműbben.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamaránál kedvező feltételekkel
rendelhető laboratóriumi vizsgálat szolgáltatás, legyen szó szűkített vagy bővített talajvizsgálatról, illetve levélanalízisről. A témában rendelkezésre állnak a falugazdászok, s kérdezhetik ügyfélszolgálatos kollégáinkat az ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címen
vagy a +36 80 900 365 zöld számon, illetve tájékozódhatnak a
https://www.nak.hu/szolgaltatasok/labor weboldalon!

08

INTERJÚ

2021. JÚNIUS |

LAP

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

INTERJÚ 09

LAP | 2021. JÚNIUS

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

Horváth József: jelentős előrelépés történt a vállalkozókkal való együttműködések terén

Szakmai feladataikra koncentrálhatnak a szakcentrumok
Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum három megyében (CsongrádCsanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok), kilenc településen, összesen tíz
agrárszakképző intézmény működéséért felel. A centrum központja
Csongrádon található. A tanulók létszáma mintegy 2500 fő, a centrum
ban összesen 570 fő munkavállaló dolgozik – tájékoztatta a NAKlapot
az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, Horváth József.
– Az ASZC-k megalakulása óta
eltelt lassan egy év, ebben az időszakban tapasztalatai alapján jobban tudnak szakmai feladataikra
koncentrálni a beintegrálódott intézmények?
– Teljes mértékben így van,
hiszen az egyéb feladatok végrehajtását a szakképzési centrum
segíti, irányítja, támogatja és – a
kapott adatokból – szervezi. A
szakmai feladatok (képzési irányok)
térségek igényei szerinti szétosztása, racionalizálása, a képzési profilok tisztázása is folyamatos (évenként visszatérő) kérdésfelvetést,
feladatot jelent.
– Főként miben számíthatnak
segítségre az intézmények?
– A centrumhoz tartozó intézmények a gazdálkodásban, a munkaés munkaerő-szervezésben, a jogi
kérdésekben segítséget kapnak,
illetve ezek a tevékenységek jelentős részben átkerültek a centrum
feladatkörébe. Az egységesítés, a
közös gondolkodás, az azonos platform segít a fenntartónak és a külső
partnereknek, továbbá nagyobb
volumenű pályázati lehetőséget is
jelent. Az ágazati alapoktatás bevezetése a szakmai kommunikáció
újabb kapuit nyitja meg az iskolák
között. A centrum dolgozik is azon,
hogy az intézményei között erősödjön a kapcsolat. Rendszeres
igazgatói fórumok – jelenléti és
online formában – biztosítják az
információ(tudás)átadás újabb
lehetőségeit. Az együttműködés
egyik új területe az erőforrás-meg-

osztás, ugyanis az iskolák eltérő
„öröksége”, eszközigénye lehetővé
teszi a közvetlen használaton felüli
eszközök intézmények közötti át
adását és a centrumon belüli optimalizált használatát. Az igazgatói,
illetve szakmai kollégiumok segítik,
összehangolják a tananyagfejlesztéseket, a képzések indításának
lehetőségét.
– A járvány mennyiben akadályozta az együttműködések kialakulását?
– A járványhelyzet a szakképző
intézmények együttműködését – a
szabályok betartása mellett – nem

befolyásolja, sőt, rávilágított az
informatikai fejlesztések szükségességére, hiszen az online munkával időt, üzemanyagot lehet megtakarítani és csökkenteni lehet a
károsanyag-kibocsátást.
– Mennyire sikerült az új, projektszemléletű oktatást elindítani az
iskolákban, vannak-e már erre irányuló tapasztalatok?
– A projektszemléletű oktatás
beindítását jogszabály (kimeneti
követelményként) írja elő. A tanulók
felkészítésében, a tanulók munkájának értékelésében ez újabb szemléletet igényel. Nagyon fontos a

leendő szakemberek részéről, hogy
az elvégzett munkájukat „el tudják
adni”, véleményüket ki tudják fejteni, álláspontjuk, ismereteik mellett
tudjanak érvelni. Az e célból végzett
munka szélesíti szakmai ismereteiket, tágítja látásmódjukat és megalapozza az új iránti nyitottságukat.
A szakmai ismeretek mellett elengedhetetlen a kapcsolódó informatikai tudás megléte is. Az általános
iskolákból érkező tanulók meglévő
digitális kompetenciáját kell fejleszteni, alkalmazni a szakmájuk szolgálata érdekében.
– Milyen tapasztalatai vannak a
duális képzés megerősítésével kapcsolatban?
– Elindult a folyamat, és jelentős
előrelépés történt a vállalkozókkal
az eddigi tárgyalások nyomán. A
hosszú távon előre tervezők között
tudatosul, hogy a munkaerő-gazdálkodás nem feltétlenül a már idősebb, az iskoláskort elhagyott
jelentkezők meghallgatásával,
válogatásával valósulhat meg,

hanem szerencsésebb, ha az „építkezés” már a leendő munkavállaló
korábbi életszakaszában megindul.
Ebbe természetesen a vállalkozónak – igénye szerint – legyen beleszólása, de emellett a tanulók képzésébe is be kell fektetni, a saját jól
felfogott érdekében. A vállalkozói
oldal bevonása még további jogi,
szervezési, financiális kérdések
megválaszolását igényli. Az ösztöndíjrendszer, a gyakorlatorientált, valamint a precíziós technikák
megismerését célzó képzés mindenképpen vonzó a diákok számára.
Az életpályamodell a szakmai alapoktól az egyetemi végzettségig a
diákok mind szélesebb csoportjának nyújthat perspektívát.
– Milyen lehetőségei vannak az
ASZC-nek és intézményeinek az általános iskolai tanulók pályaorientá
ciójának, az agrárszakmákra történő
beiskolázásának elősegítésére?
– Elsőrendű fontosságú az információ átadása, lehetőleg minél
szélesebb spektrumban. A szülőknek, diákoknak, az általános iskoláknak, az osztályfőnököknek
legyen információjuk az iskolákról, a
szakmaválasztási lehetőségeikről.
Az információátadás során használt eszközök érdekesség szerinti
növekvő sorrendben: nyomtatott
szöveg, színes kép, mozgófelvételek, élőszavas előadás illusztrációval, cselekedtető foglalkozások,
váltogatva az ismertetendő szakma bemutatásával, az általános
iskolásoknak sikert nyújtó tevékenységekkel. Az egyik legerősebb
beiskolázási erő a család, a baráti
kör véleménye a szakmáról és az
adott iskoláról, ezért fentiek mellett
legfontosabb az iskola, az iskolában
folyó munka jó híre. Ez utóbbi nem
kampánytevékenység, hanem a
mindennapok kihívása, aprólékos
munkája. Szükséges a jó légkör és
az eredményes munka megteremtése a technikumokban és a szakképző iskolákban, sikerek, illetve a
siker lehetőségének nyújtása a

tanulónak az iskolában, valamint a
választott szakma, a pálya társadalmi elismertsége. Fontosak a
kiállítások, amelyeken a tanulók
egy helyen több kínálatot tudnak
megtekinteni, kérdéseket tehetnek
fel, kipróbálhatnak eszközöket. A
kamarák segítsége, az általános
iskolások utaztatása, útjainak szervezése, megvalósítása szolgálja a
fenti célokat. A felsőoktatásból
átvett gólyatábor nemcsak a közvetlenül már beiskolázott tanulók
beilleszkedését segíti, hanem jó
hangulata miatt az alsóbb évfolyamos általános iskolások között is
hírértékű. A felsőoktatási intézményekkel közösen felismertük, hogy
a pályaorientáció sikeresebb és célravezetőbb lehet, ha a szakképzési
centrum, illetve intézményei az
egyetemmel közösen végzik azt.
Ennek érdekében kötöttünk együttműködési megállapodást a Szegedi
Tudományegyetemmel, a megállapodások előkészítése további
egyetemekkel is folyamatban van.
– Tervezik okleveles technikusképzés indítását a jövőben? Ha igen,
mely szakmá(k)ban és mely felsőoktatási intézménnyel együttműködve?
– Igen, tervezzük. A programok
kidolgozás alatt vannak, a centrum
és az egyetemek együttműködésével a középiskolák szakmai kollégiumaiban. Az egyes egyetemeknek
más-más lehetőségeik vannak,
ugyanakkor olyan, nagyrészt egységes programokat szeretnénk
kidolgozni, amelyek bármely, a
továbbtanulás szempontjából releváns egyetem számára elfogadhatóak. Ennek a célnak az elérése
érdekében az öt agrárszakképzési
centrum együttműködik, közösen
gondolkodik. Több szakmában is
szeretnénk okleveles technikusképzést indítani, ezek közül viszonylag előrehaladott állapotban van a
mezőgazdasági gépésztechnikus,
környezet védelmi technikus,
erdésztechnikus szakmák egyete-

mi alapszakokkal történő ekvivalencia-vizsgálata. A képzések
előkészítésében együttműködünk
a Szegedi Tudományegyetemmel, a
Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemmel és a Soproni Egyetemmel, de további felsőoktatási intézményekkel is folynak az egyeztetések.
– Mi az, amit még fontosnak tart
elmondani az új struktúráról, az eddigi tapasztalatokról?
– Az elmúlt egy év komoly erőfeszítést igényelt a centrum létrehozásán és annak működési pályára
állításán dolgozó külső és belső szereplőktől. A feladatok tovább sokasodnak. Munkatársainkkal azon dol-

gozunk, hogy tudásunk legjavát,
szorgalmunkat és állhatatosságunkat latba vetve igyekezzünk megfelelni a jogszabályok által támasztott
követelményeknek, a fenntartónk
elvárásainak, és nem utolsósorban
sikeres és eredményes szakmai
munkát végezzünk az eljövendő
generáció agrárszakembereinek
képzésében. Ehhez a nehéz munkához kiváló partnerekre találtunk;
nemcsak az agrárterületen működő
szakképzési centrumokkal tudunk
együtt gondolkodni, hanem országos és helyi döntéshozókkal, szakmai szervezetekkel, vállalkozásokkal is. Ez hatalmas segítséget, muníciót biztosít számunkra a jövő építésében.
NAK
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A szármaradvány nyersanyag!
Magyarországon a kukoricaszár és a búzaszalma éves mennyi
sége közel 20 millió tonnát tesz ki, ennek azonban legnagyobb
része lekerül a szántóföldekről, és csak a töredéke humifikálódik.
Ha figyelembe vesszük, hogy a maradványok milyen jelentős
mennyiségű káliumot, foszfort, illetve egyéb mezo- és nyomele
meket tartalmaznak, mindez komoly pazarlásnak is tekinthető.
A következő táblázat megmutatja, hogy egy hektár búza vagy
repce aratását követően a tarlón
maradt szár- és gyökérmaradványok milyen hatóanyagtartalommal rendelkeznek.
Ön veszni hagyná ezt
az értéket? A gazdák
jelentős része a maradványok bebálázásával
Búza
azonnali anyagi haszonRepce
ra próbál szert tenni,
holott hosszabb távon
egyértelműen
a
tápanyagok visszapótlásának
köszönhetően biológiailag aktív és
produktív talaj a jobb befektetés.
Sokan vetik fel, hogy a lassan
bomló maradványok nehézségeket okozhatnak a talajmunkák
során, a megkötött nitrogént
pedig épp a vetésben lévő növények elől vonhatják el. Az elővetemény szármaradványainak, törmelékének ráadásul jelentős szerepe lehet a különféle betegségek
kialakulásában, ezeken ugyanis
fennmaradhatnak a kórokozók, a
hazai gazdálkodási gyakorlatban
pedig általánosságban elmondható, hogy közös kórokozókkal bíró
növények szűk intervallumban
követik egymást.
A fent ismertetett problémák
mindegyikére megoldást jelentenek a szárbontó baktériumkészítmények. Szakértők szerint
egyértelműen az jelenti a legjobb
megoldást, ha a szármaradványokat a szántóföldeken hagyjuk, lebomlásukat pedig a megfelelő baktériumkészítményekkel
segítjük, ezáltal a fejlődő növények számára könnyedén felvehetővé tesszük a maradványokban található tápelemeket.

Mivel az elmúlt évtizedek intenzív növénytermesztési gyakorlata
és a túlzott műtrágyafelhasználás
miatt jelentősen csökkent a mikroorganizmusok száma és diver-

A készítményekben több olyan
baktériumtörzs is megtalálható,
amelyek kiváló cellulózbontó
képességekkel bírnak. Felhasználásuk a növények számára felvehető tápanyagot jelent
és egyszerűbb talajműNitrogén
Foszfor
Kálium
velést eredményez.
(kg/ha)
(kg/ha)
(kg/ha)
A lebomló tarló szerves anyagai támogatják
43–52
26–34
64–84
a humuszképződést,
42–72
23–39
38–86
javul a talaj minősége,
művelhetősége.
A baktériumkészítzitása a talajban, különösen fonmények biokontroll-hatással
tos lenne, hogy a fent ismertetett
bírnak! Megfelelő készítmények
módon is javítsuk a termőföld
használatával elősegítjük a szártápanyag-szolgáltató képessémaradványok bomlását, így a
gét, valamint fizikai-biológiai állanövényt is megvédjük a fertőpotát.
zéstől. A szklerotínia megelőzéMiért ajánlott a baktériumkése szempontjából is nagy jelenszítmények alkalmazása?
tősége van a szárbontásnak,
A lebomló tarló olyan jelentős
ugyanis a betegség széles tápfelvehető tápelemtartalommal
növénykörét figyelembe véve
rendelkezik, hogy azzal a követkeszinte képtelenség csak vetésző növény NPK-igényének akár
váltással védekezni. A kórokozó
30–50%-a is biztosítható!
kitartóképleteit bizonyos bakté-

riumkészítmények iga zoltan
gyérítik, pusztítják, így segítve a
megelőzést.
Nem kell tartanunk a pentozánhatástól sem: a megfelelően
meg választot t termékeknek
köszönhetően a bomlási folyamat
jelentősen felgyorsul, és a fejlődő
növények számára könnyen felvehetővé válnak a tápanyagok.
Mindehhez már Magyarországon is évről évre bizonyító, hazai
fejlesztésű termékekből álló paletta áll a gazdák rendelkezésére.
Ezen termékek gyártóit tömöríti a
Magyar Talajvédelmi Baktériumgyártók és -forgalmazók Szakmai
Szövetsége, amely küldetéseként
tekint a magyarországi termőtalajok megóvására, és kitűzött célja,
hogy szemléletváltást hozzon a
hazai mezőgazdaságba.
A szövetséget alkotó cégek
kísérletei igazolják: a biológiai aktivitással bíró talaj már rövid távon is
meghálálja a kezelést. A szántóföldi kísérletek eredményei évről évre
akkora terméstöbbletet mutatnak
a kezeletlen kontrollparcellákhoz
képest, hogy a kezelés költsége a
legtöbb esetben gyakorlatilag
azonnal megtérülhet, sőt, extra
bevételre is szert tehetünk.
MAGYAR TALAJVÉDELMI
BAKTÉRIUMGYÁRTÓK ÉS
-FORGALMAZÓK SZAKMAI
SZÖVETSÉGE
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Új agrár-környezetgazdálkodási támogatás indul
Az Agrárminisztérium 2021 őszén új
agrár-környezetgazdálkodási felhívás (AKG)
meghirdetését tervezi, 2022. január 1-jével
kezdődő, 3 éves kötelezettségvállalási idő
szakkal, megemelt támogatási mértékekkel
és a földhasználati kérdések rugalmas
kezelésével.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős
államtitkár emlékeztetett, hogy
tavaly egy évvel meghosszabbodott a 2015-ben megjelent AKG
támogatás kötelezettségvállalási
időszaka, így valamennyi eddig
működő AKG felhívás 2021.
december 31-ével lezárul. Az
Agrárminisztérium oly módon tervezi a program folytatását a jelenlegi Vidékfejlesztési Program

keretei között, hogy minél több
gazdálkodó tudjon részt venni a
támogatási programban és növekedjen a bevont területek aránya,
azaz minél nagyobb területen
valósuljon meg a természetkímélő
gazdálkodás – mondta az államtitkár.
A tervek szerint a 2021 őszén
megemelt egységköltségekkel,
2022. január 1-jével kezdődő, 3
éves kötelezettségvállalási idő-

szakot átölelő új AKG felhívást
2025-től egy új – de már a Stratégiai Terv szabályrendszere szerinti – felhívás követné. A megjelentetésre tervezett kiírásban az előírások korábbi rendszere és alapvető struktúrája várhatóan megmarad, ugyanakkor – a Stratégiai
Terv várható intézkedéseivel történő összehangolás és az uniós
elvárásoknak való megfelelés
érdekében – számítani lehet
egyes előírások módosítására. A
pályázati felhívás a tervek szerint
majd lehetővé teszi az AKG-hoz
kapcsolódó támogatási kérelem
benyújtását akkor is, ha a gazdálkodó – például a kötelezettségvállalási időszak alatt lejáró földhasználat miatt – a támogatási
kérelem benyújtásakor még nem
rendelkezik folyamatos, hároméves jogszerű földhasználattal.
Feldman Zsolt hangsúlyozta, hogy

a közös agrárpolitikáról szóló
viták még zajlanak, vagyis egyes
tervezetek még változhatnak, de
mint mondta, a tervezési munka
jelenleg is zajlik, a végleges részletszabályok közzététele és a
pályázati felhívás meg jelenése
2021 őszén várható.
AM

HIRDETÉS
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TAKARÓPONYVA
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SUBTEX 140 g kazaltakaró ponyva,
a francia Velitexsas cégtől.
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A takarók 6 féle méretben
elérhetőek meglevő raktárkészletről!
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Az agrárium
legfontosabb
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kézből
- ONLINE!
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Minden elképzelést felülmúló sikert aratott
a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow
Ragyogó nyári idővel, rekordszámú látogatóval és a viszontlátás rég nem látott örömével
ért véget múlt héten Magyarország legnagyobb agrárszakmai kiállítása Mezőfalván. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövetségének (MEGFOSZ) főszervezésében megrendezett
NAK Szántóföldi Napok és AgrárGépshow rendezvény minden elképzelést felülmúló sikert
aratott. A 40 hektárnyi kiállítóterület a két nap folyamán több mint 200 kiállítót és 20 ezer
nél is több látogatót vonzott. A rendezvény életében ilyen magas kiállítói és látogatói szá
mokra ez idáig még nem volt példa.

A NAK Szántóföldi Napok és
AgrárGépshow hazánk egyetlen
olyan álló- és mozgógépes szabadtéri kiállítása, ahol a mezőgazdasági gépek legszélesebb kínálata egy
helyen megtekinthető, szántóföldi
környezetben. Az állógépes kiállításon a hazai mezőgazdasági gépforgalmazás 80 százalékát lefedő 52
meghatározó cég mutatta be eszközeit. Másfél hektáros demópályán 23 gépkapcsolatot lehetett
kipróbálni, emellett a rendezvény
középpontjában az évszaknak
megfelelő fajtabemutatók, mikroparcellás és demóparcellás növény-

termesztési bemutatók várták az
érdeklődőket.
A kiállítás megnyitóján beszédet
mondott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Győrffy
Balázs, a NAK elnöke, Jakab István,
az Országgyűlés alelnöke, a
Magosz elnöke, Nagy István agrárminiszter és Harsányi Zsolt, a
MEGFOSZ elnöke.
Áder János beszédében az alkalmazkodásra hívta fel a gazdák
figyelmét, véleménye szerint a
gyors változásokhoz – többek
között a klímaváltozáshoz, a de
mográfiai változáshoz és a fogyasztói igények átalakulásához - való

alkalmazkodás lesz a magyar agrárium elkövetkező éveinek egyik legnagyobb kihívása.
Győrffy Balázs többek között
kitért a brüsszeli sikertelen közös
agrárpolitika reformjáról (KAP)
folytatott tárgyalásokra is. Az
európai gazdák számára szinte teljesíthetetlen követelmények korlátlan előnyökhöz juttatnák az
Európai Unión kívüli országokat.
Ennek megakadályozása céljából a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével
(Magosz) 2021. június 9-én útjára
indított egy petíciót. A kamara elnö-

ke mindenkit arra kér, hogy aláírásával járuljon hozzá a magyar érdekek érvényesítéséhez. A petíció
online is elérhető az agrarpeticio.hu
oldalon.
Jakab István „jövőbe mutató
iránytűnek” nevezte a rendezvényt.
Legfontosabb célként fogalmazta
meg az az ötmillió hektárnyi kiváló
minőségű magyar termőföld adta
lehetőségek kiaknázását, amelyhez
elengedhetetlen a komoly fejlesztések és a technológiai újítások minél
széleskörűbb igénybevétele. A célok
eléréséhez az öntözéses gazdálkodás fejlesztésére, a szaktanácsadó
hálózatra, valamint az oktatás-kutatásra is nagyon nagy szükség van.
Nagy István hangsúlyozta, hogy
a kormány az uniós társfinanszírozás mértékét 17,5 százalékról 80
százalékra emelte, ennek köszönhetően a VP II. pillérében történelmi
léptékű, 4265 milliárd forintos
beruházási támogatáshoz juthatnak a magyar gazdák az elkövetkező hét év során. A tárcavezető
beszédében elmondta, hogy elérkezett a tervek és a megvalósítás
ideje, azonban a magyar agrárium
és a magyar vidék erejét Brüsszelben is meg kell mutatnunk.
Harsányi Zsolt is arra kért minden
magyar gazdát, hogy harcoljon a
lehető legjobb feltételek megteremtéséért és támogassa a petíciót. Hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság megteremtésének titka a
digitalizációban és a precíziós gazdálkodásban rejlik, arra buzdítja a

gazdákat, hogy merjenek újítani,
éljenek a támogatások és a technológiai újítások adta lehetőségekkel.
A rendezvény nyitónapján került
sor „Az év szaktanácsadója díj”
átadójára. Az elismeréseket dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és
vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
Győrffy Balázs, a NAK elnöke, valamint Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke, NATaB-elnök adta át.
„Az Év Szaktanácsadója” címet
Naszvadi Endre Zoltán Tolna
megyei szaktanácsadónak ítélték,
aki a Dél-Dunántúl legnagyobb
szaktanácsadói központját hozta
létre, több mint száz szövetkezeti
és kétezer gazdálkodó ügyféllel
rendelkezik, és egyben gazdaköri
elnök is, 15 éve szaktanácsadó.
Bányai Tibor „Az Év Innovatív Szaktanácsadója” különdíjban, Mészáros Gergely „Az Év Erdőgazdálkodási Szaktanácsadója” különdíjban
részesült, valamint – a pályázaton
elért kimagasló eredményéért és a
kitűnő szaktanácsadási munkájáért

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

– elismerő oklevelet vehetett át
Illés Attila, Kiss Gábor és Vágner
Ákos.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) között
létrejött megállapodás ünnepélyes
aláírására is a rendezvény keretében
került sor. Az együttműködési megállapodást a NAK részéről Győrffy
Balázs elnök, az egyetem részéről
pedig prof. dr. Gyuricza Csaba látta el
kézjegyével. A megállapodás kitér az

agrárium minden területére, amelynek elsődleges célja, hogy a felek
elősegítik az agrárgazdasági tevékenységet folytatók minél szélesebb
körű tájékoztatását, ezen belül az
agrárkutatási újdonságokkal kapcsolatos tudásátadás minél hatékonyabb elterjesztését, valamint ezek
gazdálkodási gyakorlatba való
beépítését.
A generációváltás elősegítése
érdekében a szervezők kiemelt
hangsúlyt fektettek a fiatalabb

látogatókra. A két nap alatt 51
szakképző iskola több mint 2300
diákja kapott lehetőséget, hogy
részese lehessen a nagyszabású
szakmai rendezvénynek, közelebbről megismerhesse az agráriumban tevékenykedők életét, gyarapíthassa gyakorlati tudását.
A kétnapos rendezvényen a legújabb nemesítési és kutatási eredmények is bemutatkoztak a gyakorlatban, nagy és biztonságos termést ígérő fajták, hibridek; továbbá
munkaeszközöket, gépeket, gépkapcsolatokat, permetezőgépeket
hétköznapi, szántóföldi körülmények között, akcióban lehetett
megtekinteni. Mindemellett a
kamara szakértői segítséget nyújtottak a látogatóknak például a családi gazdaságok, az osztatlan közös
tulajdon, a duális képzés, a szaktanácsadás és más aktuális témák
kapcsán. A szervezők kialakítottak
egy fenntarthatósági témájú tanösvényt is, ami hasznos tudnivalókkal szolgált a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt kihívásairól
és azok kezeléséről. Egy bemutató
talajszelvénynél pedig ismertetők
várták a látogatókat, illetve az
országos jégkármérséklő rendszer
gyakorlati működését is megismerhették.
NAK

14

KISTERMELŐ

2021. JÚNIUS |

LAP

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

KÖRNYEZET 15

LAP | 2021. JÚNIUS

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

Egyrészt a módosító rendelet feloldotta a kistermelői értékesítés
területi korlátozását szinte minden,
a kistermelő által termesztett alaptermékből előállított élelmiszer
vonatkozásában, érvényes FELIR
azonosító megléte esetén. Területi
korláthoz kötött kivételként egyedül a tőkehús és a baromfin kívüli
egyéb szárnyasok húsa maradt
meg. Másrészt ugyanennek a rendeletnek köszönhetően lehetővé
vált, hogy a kistermelő közeli hozzátartozója és alkalmazottja is
részt vehessen a termelési, értékesítési folyamatokban. Mindezek a
változások, a családi gazdaságokat
szabályozó új törvény előremutató
intézkedéseivel kiegészülve (pl. ki
egészítő tevékenység végzésének
lehetősége) a már stabil mennyi-

ségű és minőségű termékkínálat
előállítására képes kistermelőknek
további növekedésre adnak lehetőséget.
A növekedési potenciál kiaknázása érdekében érdemes rövid élelmiszerlánc (REL) csoportok tagjaként
bővíteni a közvetlen értékesítési
csatornákat, amennyire a kapacitások engedik ilyen értelemben is
több lábon állni. A REL együttműködéseknek sok formája van, így mindenki megtalálhatja az igényei szerint legmegfelelőbbet. A különbözőségek ellenére minden formában
közös az a pozitívum, hogy a termelő és fogyasztó közé – a hagyományos értékesítési rendszerekkel
ellentétben – csak egy közvetítő
ékelődik be, így a profit java a termelőnél tud maradni. Ráadásul az

Mezőgazdasági szakkönyvek
széles választékban!

Vegye meg online!

mezogazdakia

do.hu

701397
701397

Egy május végén életbe lépett módosító
jogszabály nyomán a kistermelői értékesí
tés szabályozása több szempontból is
rugalmasabbá vált.

elmúlt, pandémiás időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a REL
együttműködések a nagyfokú vevői
hűségnek köszönhetően válságállóak és ügyes szervező segítségével fejlődőképesek.
A termelői piacok mellett a REL
együttműködések ismertebb formája a bevásárlóközösség, amelyben a fogyasztók egy online platform segítségével előre leadott
rendelésüket fix időben és átvevőponton tudják átvenni. A dobozrendszer esetében a fogyasztók
egy termelővel szerződnek le egy
teljes szezonra, idényjellegű termékeinek felvásárlásra. Ezenkívül
működnek még a termelői boltok,
illetve polcok (amelyeket akár automata is helyettesíthet), és a mozgóboltok is. Mindegyik eddig felsorolt formánál kulcsszerepe van a
kényelmi szolgáltatásoknak, a
könnyen kezelhető digitális platformnak, a gyors átadás, házhoz
szállítás megszervezésének. Azonban legalább ilyen fontos a rendszeres személyes találkozási alkal-

mak biztosítása is, mert ez megalapozza a termelő és vevő elköteleződését.
A REL-ek másik nagy csoportja
az élménygyűjtéshez, vendéglátáshoz köthető. Jól bevált formája
a falusi vendégasztal szolgáltatás,
amikor a kistermelő saját termékeit (szükség szerint kiegészítve más
kistermelő termékeivel) felhasználva látja vendégül fogyasztóit. A
másik, a fogyasztói tudatosság
megerősödésével mind nagyobb
teret nyerő forma a vendéglátóhelyekhez történő beszállítás (ideértve a közétkeztetéstől kezdve a
szezonális alapanyagokra specializálódott éttermekig sokféle típusú
vendéglátóipari egységet), amelynek magas minőségi és logisztikai
követelményei vannak, ezért
komoly felkészülést igényel a termelők részéről. Ebbe a csoportba
tartozik még a helyi adottságok
szerint formálódó témautak és
nyitott gazdaságok hálózata. Ezen
REL típusnál a gazdaságok hálózatba szerveződve előre meghatározott időpontban (lehetőségeikhez mérten akár kisérő programokkal tarkítva) megnyitják gazdaságukat az érdeklődők felé. A
vendéglátáshoz köthető REL formáknál szintén kulcsszerepe van a
személyességnek, de ezen túl a
professzionális termékmarketing
(„brandépítés”) is elengedhetetlen
sikertényező.
Kistermelők, REL szervezők szíves figyelmébe ajánljuk a Kislépték
Egyesület által szervezett, 2021.
június 25-én, Gödöllőn megrendezésre kerülő I. REL Expót. A rendezvény nemcsak újdonságok és
bevált jó gyakorlatok megismerésére ad lehetőséget, hanem (előzetes regisztráció alapján) lehetőség
nyílik köztestületi és a hatósági
szakértőkkel történő személyes
konzultációra is. Az eseményről
összefoglaló készül, amely a NAK
kommunikációs felületein lesz közzétéve.
NAGY ANIKÓ/NAK

764228

Rugalmas értékesítési lehetőségek
a kistermelők szolgálatában
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Egy nap az állatvédelem jegyében
Jelentős előrelepések történtek az állatvédelem
témájában a közelmúltban, amelyekről (és a
még előttünk álló feladatokról) az Állatorvos
tudományi Egyetem állatvédelmi konferenciá
ján vetettek számot.
2020. október 1-jétől a Nemzeti
Állatvédelmi Program megújításáért
és végrehajtásáért felelős miniszteri
biztossá nevezték ki Ovádi Pétert. A
miniszteri biztos szoros együttműködésre törekszik a civil szervezetekkel, és azok tapasztalatai alapján,
valamint a társminisztériumokkal és
szakmai szervezetekkel együttműködve tesz javaslatot az állatok
védelméről és kíméletéről szóló törvény felülvizsgálatára, amelyben
figyelembe veszi az online kérdőívben a 262 000 kitöltő által megvilágított legégetőbb problémákat is.
Emellett megvizsgálják, hogy a
Nemzeti Alaptantervbe miként tudják integrálni a felelős állattartásról
szóló ismereteket, hiszen ennek az
oktatását sem lehet elég korán
elkezdeni, a gyerekek pedig fogékonyak az információra, ennek egyik
sarokköve volt az „Év Állatvédő Óvodája 2021” pályázat, amelyet az

„Állatvédelem gyerekeknek” program szerkesztői hívtak életre.
Szó esett arról a nagy lépésről is,
hogy az ÁTE Állatvédelmi Központ
2021. január elsején kezdte meg
működését. A központ legfontosabb
feladatai közé tartozik, hogy átfogóan
biztosítsa az állatvédelem elméleti és
gyakorlati ismereteit a kormányzati
szervektől kezdve a terepen dolgozó
állatorvosokon át az érdeklődő civilekig mindenki számára, legyen az illetőnek bármilyen kapcsolódási pontja a
témához.
Az eseményt prof. dr. Sótonyi Péter,
az Állatorvostudományi Egyetem rektora nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, hogy az orvos az embert gyógyítja, az állatorvos viszont az egész
emberiséget az egészséges élelmiszeren keresztül. Ha csak egy dolgot
jegyzünk meg értékes gondolataiból,
az legyen az, hogy az állat szeretete
szép dolog, de nem elegendő, tudás is

kell a megfelelő tartásmódhoz! Váljunk olyan állattartókká, akik pontosan ismerik az adott faj és fajta igényeit, és nem akarják annak természetes mivoltát megváltoztatni.
Nagy István agrárminiszter felhívta
rá a figyelmet, hogy a társállat különbözik a gazdasági haszonállattól, és
mindkettőt a maga helyén kell kezelni
azzal együtt, hogy az állatnak tisztességes tartást kell biztosítani az életútja végéig. Mérföldkőnek nevezte az
állatvédelem hazai történetében,
hogy megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, amely szigorúan fog fellépni az állatkínzókkal, tiltott állatviadalok szervezőivel, gondatlan állattartókkal szemben. Minden szereplőnek
kötelessége tenni a maga szintjén, az
állatvédelem mindannyiunk közös
ügye – emlékeztett az agrárminiszter.
Örömünkre szolgál, hogy a társállatok jóléte mellett helyet kapott a gazdasági haszonállatok jólétének kérdése is. A témában véleményt alkotók
közül két tábort lehet kiemelni. Az
emberek egy része szerint elfogadható, ha a megfelelő gondoskodás esetén az állatot többféle módon hasznosítják, míg mások állati jogokról
beszélnek, azt képviselve, hogy az
embernek nincs joga az állatok kihasználására, elfogyasztására – elemezte

Dúl Udó Endre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztési csoportvezetője. Kiemelte, hogy az utóbbi
halmaz elképzelései több esetben a
valós, tudományos alapon kezdeményezett állatjóléti törekvéseket is akadályozhatják, így a tevékenységükből
adódó konfliktusok igazságtalanul
érintik azokat, akik életvitelszerűen
állattartással foglalkoznak, miközben
a hatályos jogszabályok pontosan
rendelkeznek a haszonállatok számára megfelelő és elvárt körülmények
biztosításáról, sőt az ellenőrzéséről is.
Nem szabad elfelejteni, hogy az uniós
jogrendszer e tekintetben a világon a
legszigorúbb, de a magyar gazdálkodókra többletelvárások is vonatkoznak, amelyek megvalósítását számos
támogatás is segíti. Az eddigi eredményeinket kommunikálni kell a fogyasztók felé, és felhívni a figyelmüket rá,
hogy ők a vásárlásaikkal szavaznak.
Ha a vevők az üzletben nem hajlandóak többet fizetni egy emelt szintű
körülmények között nevelt állat tartására alapozott termékért, akkor
szembe kell nézni vele, hogy az állattartók előbb-utóbb fel fognak hagyni a
tevékenységükkel. Kérjük, ismerjék
meg a tényeket, és a megfelelő szakmai forrásokból tájékozódjanak!
PETŐ KRISZTINA/NAK
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MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), az Agrárminisztérium,
illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági
Genetikai Erőforrások Igazgatóság
(NÉBIH-MGEI) tisztelettel meghívja Önt az

ŐSZIBARACK TANÁCSKOZÁS
ÉS FAJTABEMUTATÓ

című szakmai rendezvényére.

HELYSZÍN:
Tordasi Élményfalu és Kalandpark
(2463 Tordas, Öreghegyi út, Hrsz. 024/47)
IDŐPONT:
2021. június 25. (péntek), 10:00-16:15
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
által létrehozott internetes felületen lehet:
Részletes program és további információ
a www.nak.hu oldalon található.

PRECÍZEBB TÁPANYAGPÓTLÁS
NÖVÉNYVIZSGÁLATRA ALAPOZVA
RENDELJE MEG HELYBEN, VERSENYKÉPES
ÁRON LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAIT!

A részletekért keresse falugazdászát!
www.nak.hu/labor
Fotó: Állatorvostudományi Egyetem
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Nem sikerült megállapodni
a KAP reformról májusban
Végül nem jött létre a megállapodás a május utolsó napjaiban tar
tott KAP reform tárgyalásokon. Annak ellenére, hogy a Tanács
álláspontja inkább közeledő volt, az Európai Parlament nem enge
dett a pozíciójából, és összességében egy még zöldebb javaslatot
tett le az asztalra. Ez utóbbi mögé állt be az Európai Bizottság is. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy az új időszaki Közös
Agrárpolitika észszerű keretek között valósuljon meg, ezért
továbbra is a tanácsi álláspont érvényesülését támogatja.
A Közös Agrárpolitika reformját
érintő szupertrilógus tárgyalás
2021. május 25-én kezdődöt, másnap pedig az uniós tagállamok szakminisztereit magába tömörítő
Mezőgazdasági és Halászati Ta
nácsülés. Mind a portugál elnökség,
mind az Európai Bizottság optimistán kezdte meg a tárgyalásokat, az
egyeztetések előrehaladtával és az
új kompromisszumos javaslatok
bemutatásával azonban ez a remény
szertefoszlott. A tagállamok végül
arra hatalmazták fel az elnökséget,
hogy a május 28-ai trilóguson utasítsa el az Európai Parlament kompromisszumos javaslatát, mivel
annak tartalmával nem tudtak
egyetérteni. A nyitott kérdések
között olyan témák szerepelnek,
mint például a II. pilléres kötelező
környezet- és klímavédelmi költési
arány, illetve ezen belül az állatjólét
és a természeti hátránnyal érintett
területek támogatásának beszámítási mértéke, az agroökológiai alapprogramok (öko-rendszerek /
eco-schemes) kötelező költési aránya, a vetésforgóra, valamint a nem
termő területekre és tájképi elemekre vonatkozó szabályok. Emellett
továbbra is egyeztetés szükséges a
közvetlen támogatások célzottabbá
tétele, a szociális kondicionalitás, a

termeléshez kötött támogatások, a
Zöld Megállapodás alapján történő
kiigazítás, valamint a beruházásokra
vonatkozó zöld költési arány vonatkozásában.
2021 júniusa tehát arról fog szólni, hogy sikerül-e még a portugál
elnökség alatt kompromisszumra
jutni és tető alá hozni a megállapodást az új KAP jogszabálycsomagról. A május 31-ei Mezőgazdasági
Különbizottság (SCA) ülésén az
alábbi ütemtervet ismertették a
hónapra: a június 7-ei SCA ülésre
előkészítik a jogszabályi szöveget a

horizontális, valamint az egységes
közös piacszervezésről szóló rendeletről, illetve a stratégiai tervrendelet esetében a legfontosabb elemek
tekintetében; június 13–15-én tartják meg Lisszabonban a mezőgazdasági miniszterek informális ülését, majd a Mezőgazdasági Különbizottság június 14-ei ülésén tervezik
előkészíteni a június 16-ra összehívott főigazgatói szintű trilógust. Az
előzetes tervek szerint a június
21-ei SCA ülésen kerülne sor a június 24–25-re tervezett szupertrilógus előkészítésére. Az ezen elért
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Megújult és teljessé vált
az erdővédelmi szankciórendszer
megállapodással a Mezőgazdasági
és Halászati Tanács június 28–29-ei
luxemburgi ülésén kísérelné meg
lezárni a KAP reform tárgyalásokat
az Európai Parlamenttel.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) továbbra is a tanácsi álláspont érvényesülését támogatja,
amely egy sokkal rugalmasabb, a
tagállamok sajátosságait is figyelembe vevő megközelítést tartalmaz. A mezőgazdaság és élelmiszeripar fenntarthatóvá tételével
egyetértünk, ugyanakkor ellenezzük
minden olyan szabály bevezetését,
amely ellehetetleníti az európai gazdálkodókat, megkockáztatva azt,
hogy a termelők emiatt akár fel is
hagyhatnak mezőgazdasági tevékenységükkel. A NAK kiáll a KAP észszerű reformja mellett, és nemcsak
a hazai, hanem európai szintű fórumokon is a termelők és feldolgozók
érdekeit képviseli. Célunk, hogy a trilógus tárgyalások során a tanácsi
álláspontot minél inkább tükröző
javaslat kerüljön majd az új KAP jogszabálycsomagba.
HORVÁTH DÓRA/NAK

Az erdőtörvény a
benne foglalt jelen
tős számú erdővé
delmi rendelkezések
megszegése esetére
– az általános jogal
kotási gyakorlatnak
megfelelően – jog
következményeket
tartalmaz, a
szankciórendszer az
elmúlt két évben
gyakorlatilag teljesen
megújult.
Az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény (Evt.) új XII. fejezete megfelelően csoportosítva, jól
átláthatóan összefoglalja a törvény
erdővédelmi rendelkezéseinek
megszegéséhez kapcsolódó jogkövetkezményeket. Eszerint az erdészeti hatóságnak a továbbiakban a
következő szankciós eszközök állnak a rendelkezésére a törvényben
foglalt előírások érvényre juttatására, illetve a jogszerűtlenségek
szankcionálására: tevékenységtől
való eltiltás, erdővédelmi bírság
kiszabása és egyéb intézkedések.
Erdővédelmi bírság az alábbi esetekben róható ki:
• az erdő biológiai sokféleségére,
természetességére vagy természetszerűségére, termőképességére, felújuló képességére, életképességére vonatkozó előírások megszegése vagy az erdő rendeltetései
betöltésének veszélyeztetése, akadályozása,

• az erdőben a fakitermelésre,
illetve az erdei haszonvételek gyakorlására vonatkozó jogszabály,
hatósági döntésben előírt kötelezettség megszegése,
• az erdő felújítására vonatkozó
határidők megszegése vagy az erre
tekintettel előírt erdőfelújítási biztosítéknyújtási kötelezet tség
elmulasztása,
• az előírt engedélyeztetési, bejelentési vagy tulajdonosi hozzájárulás beszerzési kötelezettség elmulasztása, valamint a tevékenység
engedélyben vagy bejelentésben
foglaltaktól eltérő végrehajtása,
• az erdő igénybevételére vonatkozó szabályok megszegése,
• a vadászható vadfajok által az
erdő felújításának, illetve felújulásának veszélybe kerülése, vagy az
erdő faegyedeinek dörzsölés vagy
hántás miatti súlyos károsodása,
• jogszabályban vagy az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusában megállapított, faanyag-

kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységgel kapcsolatos előírás,
illetve az erdészeti hatóság zárlati
intézkedést elrendelő döntésének
megszegése.
Az Evt 107. §-át – amely az erdőgazdálkodási bírságra vonatkozott
– hatályon kívül helyezték. Az ott
előírt, esetenként módosított tételek az új szabályozás szerint erdővédelmi bírságként kerültek meghatározásra.
A felsorolt bírságolási esetkörökhöz kapcsolódóan a most megjelent, az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról
szóló 255/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az eddigi 52 helyett – összevonások és megszüntetések eredményeként – mindössze 20 bírságolással sújtható jogsértési esetet
(tényállást) tartalmaz.
Újdonság, hogy a méltányos
szankcionálás jegyében az erdővédelmi bírság összegét az erdészeti

hatóság majd minden esetben az
Evt-ben rögzített mérlegelési
szempontok alapján a Korm. rendeletben meghatározott összeghatárok között egyedileg határozhatja
meg.
Külön kiemelést érdemelnek az
állam 100 százalékos tulajdonában
nem álló erdőkben az erdőfelújítás
megkezdésére és pótlására előírt
határidők elmulasztása esetén
alkalmazható jogkövetkezmények.
Ezekben az esetekben az erdészeti
hatóság az új szabályozás alapján
nem bírságol, hanem erdőfelújítási
biztosíték nyújtását írja elő, amelyet a mulasztás sikeres teljesítése
után felszabadít vagy további
mulasztás esetén az annak pótlására elrendelt erdőgazdálkodási
tevékenység finanszírozására fordít. Az erdőfelújítási biztosíték
nyújtásának elmulasztása esetén
viszont már erdővédelmi bírság
kiszabásának van helye.
NAK
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Digitális segítség a tehenészetekben
A NAK TechLab innovációs programja kere
tében újszerű, digitalizáción alapuló megol
dások elterjesztését is segíti a kamara.
Innovációkat bemutató rovatunk ezen
részében a tejelő tehenészetek tevékenysé
gét támogató újítást, az Agroninja hazai
vállalkozást ismerhetik meg.
A sántaságdetektálás esetében a
fő fókusz a megelőzésen, a mihamarabbi beavatkozás szükségességének jelzésén van. A rendszer
emberi beavatkozás nélkül, automatikusan szűri a sánta egyedeket,
általában jóval azelőtt, hogy a problémára a napi normál ügymenetben
fény derülne. Emellett mérlegelés
nélküli súly- és marmagasság-figyelésre is van mód, csupán azzal,
hogy az állat elhalad a kamera előtt.
A rendszer lényege, hogy kön�nyen és átláthatóan kiértékelhetővé teszi az állatállományt, azonnal
jelezve a kritikus eseteket, lehetővé
téve a napi szintű, folyamatos
monitoringot.
NAK
Az ipari kivitelű multiszenzoros kamera az állatok közlekedési útvonala
fölé, 2,5 m magasságba kerül kihelyezésre

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

745299

Az Agroninja Kft. agrárinformatikai
innovációja egy gépi látáson és mesterséges intelligencián alapuló, térbeli szenzorokkal, kamerával felszerelt állománymonitoring rendszer. A
kifejezetten tejelőszarvasmarha-
telepekre (Holstein-fríz) fejlesztett
megoldás lehetőséget ad arra, hogy a
telepvezetők, tulajdonosok folyamatos és friss adatokon, információkon
alapuló döntéseket hozhassanak.
A megoldás keretében lényegében az állatok közlekedési útvonalára kerül kihelyezésre egy speciális, ipari kivitelű multiszenzoros
kamera, ami adatokat gyűjt és azokat továbbítja a központi egységnek. Ezeket az információkat a központi számítógépen futó, mesterséges intelligenciával épített tanuló
algoritmus feldolgozza és kiértékeli. A kiértékelt méréseket a felhasználó egy felhőszerveren éri el (laptopon vagy mobiltelefonon), ahol
különböző kimutatásokat, összehasonlításokat tehet.
A megoldás elsődlegesen a vizuális, külső értékelésen alapuló egészségügyi monitoringra koncentrál.
Azokat a paramétereket méri, amelyek egészségügyi szempontból
kiemelten fontosak, szarvasmarhák
esetében főként a kondícióra és a
sántaság detektálására fókuszál. A
kiértékelő portálon beállíthatók az
egyedek laktációs ciklusának megfelelő célértékek és riasztás kérhető,
ha a kondícióban túlzott változás
következne be. Egyedileg paraméterezhető riportok segítségével külön
kimutatások hívhatók le a beállított
optimumtól eltérő kondíciójú állatokról, így lehetőség van a problémás egyedekre fókuszálni, nem
szükséges a teljes állományt folyamatosan figyelni.

Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Benyújtható a kisebb állattartók számára kiírt támogatás
A kisebb állattartó telepek fejlesztését
célzó beruházások támogatására már
május 28-tól beadhatók a kérelmek.
A felhívás meghirdetésekor
rendelkezésre álló keretösszeg
30 milliárd forint, amelyet 5
különböző, önállóan támogatható célterület vonatkozásában
lehet igénybe venni. A baromfi,
sertés, szarvasmarha, kiskérődző és egyéb állattartó telepeknél közös tulajdonság, hogy
építési tevékenység (pl. istálló
építése) elszámolható és épített
technológia (pl. etető-, itatóberendezés), állattartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés, valamint
energiahatékonyság-javulással
járó beruházás is betervezhető a
kérelembe. Az önállóan nem
támogatható tevékenységek
között szerepel például a telepen
belüli infrastruktúra fejlesztése,
telepi irányítási rendszer beszerzése, az istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése, a szervestrágya-kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése, valamint maximum egy darab, legfeljebb 83 kW
motor teljesítményű trak tor
beszerzése. Egyáltalán nem
támogatható tevékenység a trágyatároló létesítése vagy például
új állattartó telep létesítése.
Támogatási igényüket azok a
mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akik a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában legalább 6000 euró
STÉ üzemmérettel rendelkeztek,
valamint ugyanerre az évre az
árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Számos kérdés érkezett be a
szervezetünkhöz a pályázattal
kapcsolatban, így leegyeztettük
azokat az irányító hatósággal. A
válaszokat az alábbiakban olvashatják.
1.) A 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése esetén:

– Homlokrakodó, pótkocsi
beszerzése támogatható-e? Ha
igen, akkor ezek a 3.1.2. 2.a) ponthoz, az üzemen belüli anyagmozgatás gépeihez sorolandók?
IH válasz: A homlokrakodó
beszerzése megfeleltethető a
felhívás céljainak, és mint önállóan nem támogatható tevékenység, a telepen belül megvalósít andó infra struk túrafej
lesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában
meghatározott korlátozás figyelembevételével támogatható. A
pótkocsi beszerzése azonban
nem feleltethető meg a felhívás
céljainak, nem tekinthető az
üzemen belüli anyagmozgatás
gépének.
2.) A 4. célterület (juh) esetében az
önállóan támogatható tevékenységek között fel van sorolva az elektromos és hagyományos karám. A 3.
célterület esetén mobilkarám szerepel a felsorolásban.
– Szarvasmarha esetén is támogatható az elektromos mobil
karám, illetve a villanypásztor
rendszer?
IH válasz: Az elektromos és
hagyományos karám, valamint a
mobilkarám, beleértve a villanypásztor rendszert, megfeleltethető a felhívás céljainak és önállón
támogatható a szarvasmarha esetében is.
3.) MTZ beszerzése támogatható
a 3.1.2. 2.e) pontban?
IH válasz: Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése engedélyezhető a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás
figyelembevételével. Gyártókra,
márkákra és típusokra a felhívás
nem tér ki.

4.) Az új működési formák (pl.
ŐCSG) 2021. január 1-től élnek.
Az előző lezárt évben (2020ban), ha a gazdálkodó egyéni vállalkozó volt, de most a támogatási kérelem beadásakor ŐCSG
képviselője, akkor neki valamennyi ŐCSG-tag árbevételi és
üzemméreti adatait meg kell
adnia 2020-ra?
IH válasz: A felhívás 4.1. fejezete rögzíti az ŐCSG vonatkozásában a jogosultsági feltételeknek való megfelelés számítási
módját: az ŐCSG-ben részt vevő
tagok vonatkozásában összeszámolási kötelezettség van,
amely kiterjed az üzemméret és
az árbevétel vizsgálatára is.
Amennyiben a figyelembe vehető teljes lezárt üzleti évben az
ŐCSG az összeszámolt üzemméret és árbevétel alapján megfelel
a jogosultsági feltételeknek,
abban az esetben támogatási
kérelmét benyújthatja.
5.) 2021-ben váltás történt egy
családi gazdaságban: 2020-ban
még az édesapa volt a vezető, 2021től a fiú lett az ŐCSG képviselője.
Abban az esetben, ha az ŐCSG
képviselője 2020-ban nem adott
be egységes kérelmet, mivel tavaly
ő még csak tag volt a családi gazdaságban és az ő nevén nem volt
üzemméret, de az akkori vezető
2020-as üzemmérete eléri a 6000
STÉ-t, és a tagok árbevétele több
mint 50%-ban mezőgazdasági
tevékenységből származott, akkor
nyújthat be támogatási kérelmet
az ŐCSG mostani képviselője?
IH válasz: Lásd: előző kérdésre
adott választ, amely alapján igen,
amennyiben az összeszámolási
kötelezettség alapján jogosult az
ŐCSG, a képviselő benyújthatja a
támogatási kérelmet.
6).) Állattartó telepek megújításának támogatása (VP2-4.1.1.9-21)
jogcím esetében 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:

Ha egy gazdálkodó 85 M Ft-ért
tervezi önállóan támogatható
tevékenységekhez sorolt gépek,
eszközök beszerzését, és szeretne
egy rakodógépet is betenni a
pályázatba 30 M Ft értékben, akkor
megteheti? Így a projekt teljes
költsége 115 M Ft lenne, amire
max. 50 M Ft támogatást igényelne. A Felhívás 5.7. pontban szereplő korlátozás szerint: az elszámolható költségek max. 15%-a lehet
rakodógép. A rakodó 30 M Ft-os
értéke megbontható elszámolható
és nem elszámolható részre, vagy
egy 100 M Ft értékű projektnél
max. 15 M Ft értékű rakodót lehet
csak szerepeltetni?
IH válasz: Igen, megteheti. Az
infrastruktúrafejlesztés és/vagy
eszközbeszerzés (a Felhívás
3.1.2. pont 2.a) alpontja, illetve az
5.5.d pont szerint) költségének
maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve
15% lehet. Tehát, ha a projekt teljes elszámolható költsége 100
millió Ft (50 millió Ft a támogatás), akkor ezen tevékenységekre
max. 15 millió Ft lehet az elszámolható költség. Vagyis ez esetben csökken a rakodógépre eső
támogatás összege, és nő a ráeső
önerő összege. Fontos azonban,
hogy a 15%-os korlát nemcsak az
üzemen belüli anyagmozgatás
gépeire vonatkozik, hanem például a telepi infrastruktúrafejlesztésre is.
Számos további felhívásra
nyújtható még be támogatási
igénylés. Június 3. napján nyílt meg
a „Mezőgazdasági kisüzemek
támogatásának” harmadik szakasza. A „Baromfi- és sertéstartó
telepek járványvédelmi rendsze
reinek fejlesztése” című felhívás
2021. május 5. napjával újranyitásra került, ismét lehetőség nyílt a
támogatási kérelmek benyújtására. Továbbá már elérhető a kertészeti üzemek számára kiírt felhívás, valamint az ültetvénytelepítési és élelmiszeripari beruházásokhoz kapcsolódó felhívás a www.
palyazat.gov.hu honlapon.
NÉMETH BÁLINT/NAK

EURÓ
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ek ereje !
Az íz

A programok
ingyenesek!

Keressétek az
A programváltozás
Európai Friss Csapat
jogát fenntartjuk.
programot országszerte,
és fedezzétek fel Fruttival
és Veggivel a friss zöldségek
és gyümölcsök ízének erejét!
További információk
a www.frutti-veggi.hu oldalon
és az Európai Friss Csapat
program közösségimédiafelületein!

Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel.
Az Európai Bizottság és az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) semmilyen felelősséget nem vállal a kampányban
szereplő információk esetleges felhasználását illetően.

AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY
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Szívvel, lélekkel!

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
715035

www.axial.hu

