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Ki ellenőrzi az élelmiszerek jelölését?
Az élelmiszerek jelölésének ellenőrzését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) és a Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatóságai, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) ellenőrei 
végzik. Míg a csomagolóanyagokat elsősorban a NÉBIH végzi, a fogyasztók megté-
vesztése lehetőségének ellenőrzésével a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság foglal-
kozik. Az önkéntes jelöléseket szabályozó 74/2012.(VII. 25.) VM rendelet (magyar 
termék rendelet) által szabályozott és a csomagolóanyagokon szereplő jelöléseket 
2013 szeptemberében kezdték el ellenőrizni a hatóságok. A magyar termék rendelet 
hatálya ugyanakkor nem csak a csomagolóanyagon feltüntetett jelölésekre terjed ki, 
hanem a termék reklámozása során alkalmazott megnevezésekre is. A reklámokra 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
illetve egyes esetekben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hatáskörébe tartozik. 

A NÉBIH tapasztalatai
A NÉBIH által elrendelt célellenőrzések során valamennyi megyei kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága helyszíni ellenőrzéseket 
végzett és végez a magyar termék rendelet előírásainak betartásával kapcsolatosan. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendelet előírásait, és ezáltal a magyar, a hazai, és 
a hazai feldolgozású termék fogalmakat egyre több élelmiszer-
vállalkozó ismeri. A megkülönböztető tanúsító védjegyeket 
viselő termékek iránti fokozott vásárlói érdeklődés ráirányítot-
ta a többi élelmiszer-vállalkozó fi gyelmét is az önkéntes jelölés 
alkalmazásának előnyeire. A NÉBIH 2013 szeptemberétől 
2014. január végéig mintegy 616 db önkéntes jelöléssel, első-
sorban magyar, hazai és hazai feldolgozású termékjelöléssel 
ellátott élelmiszert ellenőrzött, 295 létesítményben végzett 
nyomonkövethetőségi vizsgálatot és a Minőségellenőrzési 
Monitoring terv keretében 382 db mintát vett.

Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált élelmiszerek 
túlnyomó többsége megfelelt a magyar termék rendelet előírá-
sainak. Az előállítói létesítményellenőrzések döntő többsége 
kifogásmentesen zárult. Összesen 4 „magyar termék” jelölés 
esetében tapasztalta a NÉBIH, hogy a vizsgált terméktípus 
nem csak magyar alapanyag felhasználásával készült, a hibáért 
felelős élelmiszer-vállalkozókat fi gyelmeztetésben részesítették. 
Legtöbb esetben azok a gyártók, akik korábban a rendeletnek 

nem megfelelően a „magyar termék” megjelölést alkal-
mazták, már gondoskodtak arról, hogy termékeiken ezt 
a megjelölést a rendeletnek megfelelő „hazai termék” 
vagy „hazai feldolgozású termék” feliratra cseréljék, vagy 
a „magyar termék” jelölést eltávolítsák.

Léteznek olyan védjegyek is, amelyek eleme tartal-
mazzák például a „magyar” ill. a „magyar termék” ki-
fejezést. Ilyen védjegyek a „Kiváló Magyar Élelmiszer” 
védjegy, vagy a „Magyar Termék Nagydíj” tanúsító 
védjegy. Ezekben az esetekben a védjegy környezetében 
jól olvasható és látható formában fel kell tüntetni azt, 
hogy a termék a „hazai termék” vagy „hazai feldolgo-
zású termék” kategóriának felel meg. 

NFH tapasztalatai
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve vala-
mennyi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfel-
ügyelőségei 2013. szeptember 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakban összesen 249 esetben ellenőrizték 
a termékek magyar származására utaló jelöléseket, be-
leértve a „Származási hely: Magyarország” jelöléseket 
is. Az ellenőrzéseket elsősorban tej és tejtermékek, 
hús és húskészítmények valamint zöldség-gyümölcs 
termékkategóriákban végezték.

Az NFH a magyar termék rendeletnek való megfele-
lőséget 152 féle élelmiszer esetében ellenőrizte, amelyek 
közül 8 termék jelölésénél és 3 zöldség-, illetve gyü-
mölcsféle reklámozása során állapítottak meg jogsér-
tést. A forgalmazás helyszínén 3 esetben jogosulatlanul 
alkalmazták a Magyar Termék Nonprofi t Kft . tanúsító 
védjegyét, 1-1 esetben pedig a fogyasztót félrevezető 
módon alkalmazták a magyar termék és a hazai termék 
feliratokat. Az élelmiszerek csomagolásán 2 esetben 
jogosulatlanul tüntette fel az élelmiszer-vállalkozó a 
magyar termék megjelölést, mivel az élelmiszer import 
alapanyagokat is tartalmazott. A kereskedelmi egység-
ben ellenőrzött két féle nem előrecsomagolt gyümölcs 
és egy zöldségféle esetében a vállalkozás habár jogosan 
alkalmazta a magyar termék jelzőt, a kereskedelmi egy-

ség az akciós újságában már jogo-
sulatlanul tüntette fel a Magyar 
Termék Nonprofi t Kft . tanúsító 
védjegyét a termék mellett.

Az NFH a fentieken túl ellen-
őrizte a „Származási hely: Ma-
gyarország” megjelöléseket is. 97 
féle nem előrecsomagolt zöldség 
és gyümölcs vizsgálatát végezte el, 
amelyből 6 esetben nem jogszerű-
en alkalmazták ezt a megjelölést. 
Egyes esetekben a forgalmazók 
nem nyújtottak be bizonyítékot 
a termék eredetét illetően, más 
esetekben a területi hatóságok 
megállapították, hogy a vizsgált 
termék nem Magyarországról 
származik.

Magyar termék:
az önkéntes jelölések 
hatósági ellenõrzésének 
tapasztalatai
Cikkünkben az önkéntes megjelölések hatósági ellenõrzésének tapasz-
talatairól ejtünk néhány szót.
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Tisztelt Olvasó!
Lassan elmúlik a farsang, raktárba kerülnek a maszkok. Ahogy hosszabbak 
lesznek a nappalok és beindul a természet vérkeringése, a mulatság helyett a 
józan munkára kell az idő. Sok új ötlet születik ilyenkor, sok régi elképzelés 
támad fel Csipkerózsika álmából, de „akkor megy jól a szekér”, ha a tennivalók 
zömét közép- és hosszútávú tervek mozgatják és stabil szövetségek, tartalmas, 
kiszámítható kapcsolatok övezik.

A Kamara éves küldöttgyűlésére készülve úgy látom, hogy éppen a közös 
érdekek és a közös szellemiség mentén született együttműködés a köztestület 
egyik legnagyobb értéke. Együttműködés a tagok között és együttműködés 
kamarai szinten más szervezetekkel. Ez utóbbiból immár több tucatnyi aláírt 
és lepecsételt megállapodásból áll a „gyűjtemény”, amelyeket természetesen a 
mögé rendelt tartalom fog minősíteni később. A dokumentumok már most 
sem egymás mellé rakott szép szavak, ezt a Magyarország Kormányával aláírt 
szerződés fényesen bizonyítja. 

Vállaltuk és teljesítettük, hogy javaslatokat fogalmazunk meg az Európai 
Unió 2014-2020 közötti közös agrárpolitika forrásait felosztó nemzeti straté-
giáról. Jól érveltünk amellett hogy Magyarország maradjon a régi, területalapú 
támogatás rendszerében. Azok mellé álltunk, akik szerint alkalmaznunk 
kell a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszerét, hogy a tagságunk 
zömét kitevő ősermelőket segítsük. A „másik oldalon” pedig az élelmiszeripar 
számára javasoltunk elkülöníteni 500 milliárd forintos forrást. 

Ez csak néhány példa és a sor bővül. Azon dolgozunk, hogy a kormányzati 
jó együttműködés mintájára a többi szervezettel folytatott eszmecsere is ha-
tékony, érdemi legyen. Piacszabályozási, adózási és számviteli kérdésekben is 
van miről együtt gondolkodni, hogy csak három dolgot említsek. A sokfajta 
érdek és elképzelés szintézise számára pedig mi is lehetne a legjobb terepe, 
mint az agrárium egészét lefedő kamara, amely végül a döntéshozatalban is 
megfelelő súllyal vehet részt. A szervezet ereje pedig Önökből, a tagságból 
ered: a közösen megfogalmazott célok megvalósítása előtt, erős háttér mellett, 
nem lehet akadály.     
A közös együttműködés sikerében bízva, kívánok jó munkát!

Üdvözlettel: Győrff y Balázs, a NAK elnöke 

300 forint avagy 75?
Emlékeznek a tavaly szeptemberi-októberi burgonya 
hisztire? 

A média azzal volt tele, hogy egész Európában 
olyan kevés burgonya termett, hogy a korábbi évek-
ben szokásos fogyasztásnak alig 60 százalékát fedezi 
a tárolókban lévő mennyiség. A tudósítások készítői 
azt is tudni vélték, hogy az aszály akkora kárt tett a 
magyar termésben, hogy legkésőbb január végére ki-
merülnek a hazai készletek. S persze, a végén ott volt 
a fenyegető végkövetkeztetés: „Karácsony után már 
300 forint alatt nem lehet hozzájutni kilogrammon-
ként a köretnek avagy éppen főzeléknek valóhoz”. 
Az előbbi hisztielemek egyenként megtalálhatók 
még az egyik legtöbb nézőhöz eljutó hírműsor, az 
RTL Klub híradójának archívumában fellelhető 
adásokban is. 

Mi lehetett a célja ezeknek a híreszteléseknek? 
Az objektív tájékoztatás aligha. A szenzációgyártás, 
a közbeszéd terelése valamilyen fenyegető rossz felé? 
Talán. Vagy egy burgonyatermelő nagyvállalkozás 
így akarta minél előbb értékesíteni a készleteit  a téli 
betárolás költségeinek megtakarításával? Ez logikus 
lenne, de a magyar viszonyok között azért elképzel-
hetetlen. 

Az árugrás veszélyét jelző kommunkációs anya-
gokban rendre megjelentek úgymond „szakértők” 
is. Olyan arcok, akik kevésbé ismertek termelői és 
kereskedelmi körökben, de valamilyen jól hangzó 
nevű egyesület, érdekvédelmi szervezet titulusát a 
nevük után lehetett írni. Így a burgonyát csak a zöld-
ségboltok, üzletláncok, piaci standok ládáiból ismerő 
fogyasztó méginkább hihette, hogy reális a gyors 
drágulás veszélye.

Most, március első napjaiban, pedig ott állnak az 
árusok a zsákjaik mellett a főváros és más nagyobb 
települések bevezető útjainál és 75 forint van az ár-
táblájukon. (Gyorsan szabadulnának a készleteiktől, 
mert egy hónap múlva itt a hazai újburgonya, két 
hónap múlva meg ennek a dömpingje. A Kistelek 
környéki fóliák alatt szépen fejlődik a növény. Az 
enyhe tél igencsak előre hozta ezt a megjelenést.) 
Már várom a híreket a várható búzatermésről. A 
nyomtatott sajtó egyik napi termékében ilyentájt 
rendre megjelentek az elmúlt másfél évtizedben a 
csúcstermést jövendölő hírek azért, hogy javítsák a 
felvásárlók, kereskedők ártárgyalási pozícióit a ter-
melőkkel szemben. 

Ha ezek az árálhírek a következő időszakban eltűn-
nek a médiából, akkor az az Agrárgazdasági Kamara 
munkájának a dicsérete lehet. Ugyanis egy alapvető 
bizonyíték arra, hogy átláthatóbbá vált az élelmiszer-
gazdaság, mert már senkisem hisz a hisztizőknek.

Bőle István
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A Kamara a gazdák 
mellett áll

▐ Főigazgató úr, ismerve az Ön életútját, korábban egészen más területeken dolgozott. 
Miként „találta meg” ez a munkakör?
▐ Egyszerűen és gyorsan. Az önéletrajzomból is kiderül, hogy évtizedes kapcso-
lataim vannak a hazai mezőgazdaság legkülönbözőbb szervezeteivel. A NAK 
tevékenységét kezdetektől fogva nyomon kísértem, így nem volt számomra titok, 
hogy főigazgatót keresnek.
▐ Hogyan sikerült a beilleszkedése?
▐ Eddigi pályafutásom során szervezéssel és vezetéssel foglalkoztam, így nem oko-
zott problémát a beilleszkedés. Feltérképeztem, kinek mi a feladata, amiben nagy 
segítséget adott a háttérszabályozás, amelyben meghatározták a pontos feladat-, 
jog-, és hatásköröket. Ebből egyértelművé vált az én tennivalóm is, amely nem 
más, mint az apparátus irányítása. A legfontosabb célkitűzésünk pedig az, hogy a 
választott testületek munkáját maximálisan támogassuk, segítsük, az igényeiket 
kiszolgáljuk.
▐ Milyen elképzelésekkel fogadta el ezt a felelősségteljes megbízatást?
▐ Az új kamarai törvény olyan alappillért jelent a NAK jövője szempontjából, ami 
nagy lehetőségeket hordoz az agrárágazat egésze számára. Egy alakuló, s már a közeli 
jövőben is meghatározó szerepet betöltő szervezet létrehozatala, megszervezése 
nem kis feladat, ugyanakkor óriási lehetőségeket is rejt, ami alatt azt értem, hogy 
a korábbi, megyei struktúra helyett egy egységes, országos kamarai rendszer jött 
létre. Ebben benne van az a lehetőség, hogy a szolgáltatásokat magas színvonalon, 
az országban egységesen lássuk el. Célunk ugyanis, hogy a köztestület szolgáltató 
kamara legyen, s el is indultunk már ezen az úton, hiszen néhány szolgáltatást már 
sikerült beindítani. 
▐ Hogyan tudja az apparátus a szerteágazó munkát úgy segíteni, hogy a tagság is 
„élvezze” a munka gyümölcsét?
▐ Egy friss példát említenék: mi kaptuk meg a falugazdász hálózatot, vagyis annak 
működtetését. A 650 fős hálózat ma már egységes szemléletben dolgozik, így pél-
dául az őstermelői igazolványokat is egységes rendszerben adják ki, s ennek máris 
látjuk a hozadékát. A szolgáltatói tevékenység bővítésén dolgozunk, de már minden 
tagunkhoz eljut a NAKLap, a honlapunk már jól működik, vagyis a tájékoztatást 
igyekszünk megoldani, a csatornákat bővíteni. De itt van még a szaktanácsadás, 
szakképzés, amely ugyancsak alapvető feladatunk. Ennek az apparátusnak a már 
megfogalmazott koncepciókat kell tartalommal megtöltenie, s ez folyamatban 
van. 

▐ Milyenek az első benyomásai, mit tapasztalt az új 
pozíciójában?
▐ Egy fi atal, dinamikus, tenni vágyó, és akaró, ener-
giával teli szervezet kell irányítanom, ami magában 
hordozza a siker lehetőségét. Az a célunk, hogy a 
gazdák érezzék a támogatásunkat, azt, hogy mel-
lettük, mögöttük állunk a munkájuk végzésében, 
az akadályok elhárításában. Ehhez az intézményi 
háttérnek hatékonyan, eredményesen kell működnie. 
Összességében azt mondhatom, hogy a kamara fi a-
tal szervezet, sok tehetséges fi atallal, tele energiával, 
frissen megszerzett hightech ismeretekkel, brüsszeli 
kapcsolatokkal. 
▐ S ennek tudatában kap új megvilágítást az a szlogen 
is, mi szerint a kamara segít.
▐ Így igaz. Kiegészíteném az előzőeket még azzal, 
hogy az ügyfélszolgálati rendszerünket is bővítjük, 
s arra törekszünk, hogy a falugazdász hálózatunk, és 
az ügyintézők könnyen elérhetőek legyenek a gazdák 
számára. Mi szeretnénk a gazdák mellett állni, s a 
tagdíjért érdemi ellenszolgáltatást, biztos hátteret 
nyújtani.

Hajtun György 

 2013 december 2-tõl, Dr. Zöldréti Attila személyében új fõigazgatója 
van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK). Egy új vezetõ mindig 
új szint hoz az adott munkahely tevékenységébe, ezért is természetes, 
hogy kíváncsiak voltunk, milyen tervekkel, ambícióval vállalta el Zöldréti 
Attila a felelõsségteljes megbízatást. A beszélgetés során kiderült, hogy 
a fõigazgató – igaz, nem érdekképviseleti, köztestületi területen – évti-
zedes vezetõi tapasztalattal rendelkezik, és számára izgalmas kihívást 
jelent a 800 fõs, energiával, tettrekészséggel rendelkezõ apparátus 
vezetése, irányítása.

Dr. Zöldréti Attila (56 éves) Békéscsabán szü-
letett, ám a felsõfokú végzettségeit Miskolcon, 
és Budapesten szerezte. A Miskolci Egyetemen 
gépészmérnöki (rendszerszervezõ) oklevelet, majd 
gazdasági mérnöki oklevelet szerzett 1984-ben. 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 
közgazdász doktori oklevelet kapott 1992-ben, 
majd 1997-ben, a Magyar Tudományos Akadémi-
án kandidált közgazdaságtudományból, mégpedig 
a válságmenedzselés témakörébõl. 
Szakmai életútjában kiemelkedõ szerepet játszott, 
Magyarország elsõ akkreditált uniós kifizetõ in-
tézményének, a SAPARD Hivatalnak a vezetése, 
elnöki pozícióban. 

Névjegy
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A nyugat vonzáskörében

▐ Elnök úr, hogyan zajlott az Ön megválasztása?
▐ Érdekes történet az enyém. Az országban talán egyedüliként úgy választottak 
meg elnöknek, hogy nem az átmeneti időszak elnökére adta a tagság a szavazatát. 
Valószínű, hogy a gazdáknak több kifogásuk is volt a korábbi jelölttel szemben, így 
megkerestek, és felkértek, hogy vállaljam el a posztot. Nem volt könnyű döntés, 
három hétig gondolkodtam, végül a sorsomra bíztam magam. Tavaly március 9 - én 
nagy többséggel megválasztottak. Ami plusz erőt ad a munkához, az a nagyfokú 
bizalom, amit a gazdák részéről érzek és kapok.
▐ Mi történt azóta?
▐ Hát, sok minden. Felállítottuk a megyei kamarai szervezetet, persze, ez nem volt 
egyszerű feladata, mert folyamatosan változtak a jogszabályok, a személyek is, de úgy 
érzem, hogy mára sikerült úgy összerakni a szervezetet, hogy neki merünk vágni 
a jövőnek. Ismeretes mindenki számára, hogy az agrárvertikum egésze tartozik a 
Kamarához, idézhetném az ismert szlogent, miszerint a „szántóföldtől az asztalig” 
terjed a tagság köre. Köztestületként kell a munkát elvégezni, a gazdák életét jobbá 
tenni. 
▐ Mi volt a legnehezebb feladat a szervezet felállításakor?
▐ Az, hogy az igazgatóság személyi állománya megfelelő legyen. Számomra ismeretlen 
emberekkel  hozott össze a sors, így nem tudhattam, ki mire képes. Itt ugyanis sokat kell 
dolgozni, a sógor-komaság nem mindig jó ajánlólevél, de az ellenkezője is igaz, mivel csak 
a teljesítmény számít. Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ez egy olyan szervezet, 
ahol keményen kell helytállni azért, hogy a céljainkat el tudjuk érni.
▐ Milyen állapotban van a mezőgazdaság a megyében?
▐ Vallom, hogy az agráriumban még nem zajlott le a rendszerváltás, ami a mi me-
gyénkre is jellemző. Itt mindenki a maga igazát próbálja érvényre juttatni, gondolok 
arra, hogy nem azok az emberek kaphatták meg a birtokaikat, akiknek valójában 
járt volna, és szerették volna a földjüket visszakapni. Akár a családi példánkat is 
említhetném, hiszen az édesapám és a bátyám már 1988-ban kezdeményezték a 
családi birtok visszaszerzését. Sokan kárörvendően dörzsölték a tenyerüket, mond-
ván, hogy úgy sem lesznek sikeresek. Pedig minket odahaza úgy neveltek, hogy ne 
legyünk irigyek a szomszédra, a mások vagyonára, de a butaságnak, az irigységnek 
nehéz gátat szabni. A szüleim és a nagybátyám végül is elkezdhettek gazdálkodni, 
de sokan nem jártak sikerrel. És itt visszatérek a megyéhez: a megye szomszédos 
Ausztriával, s a rendszerváltás után megjelentek az osztrák sógorok, akik gyakran 
gátlástalanul szerezték meg a földet, mégpedig a bebuktatott téeszeken keresztül. 
Sajnos, a sógoroknak voltak magyar segítőik is, akik jó pénzért mindent elintéztek. 
Az ügyvédek, a nepperek minden kiskaput, joghézagot kihasználtak annak érde-
kében, hogy olcsón földet szerezzenek, illetve bérleti szerződést kössenek. Kíváncsi 
vagyok, hogy május 1- je után milyen ügyekkel találkozunk majd.
▐ Milyen célokat tűztek maguk elé?
▐ Céljainkat a kormányprogramban is olvashatja, hiszen mi is azt a birtokpolitikát 
szeretnénk megvalósítani, amit a kormány. Nevezetesen a családi birtokok arányát 
szeretnénk 80 százalékra feltornászni, s ezt támogatjuk minden erőnkkel, mivel jelenleg 

A 21. FeHoVa kiállításon, a Budapesti Vásárvárosban a NAK is megjelent 
egy standon, hogy népszerûsítse a Kamara tevékenységét. Nos, ennél a 
standnál találkoztunk, majd ültünk le beszélgetni, amelybôl az is kiderült, 
hogy Németh Gergelynek a vadászathoz is szoros kötôdése van.

50 százalék a nagybirtok aránya. A célok között tehát az 
szerepel, hogy minél több ember jusson a megyénkben 
földhöz, és a gazdák visszakapják jogos tulajdonukat. 
Fontos elérni, hogy a földtulajdon nagyobb vagyon ér-
tékű jog legyen, mint a haszonbérlet, mert manapság a 
haszonbérlet ér többet.
▐ Milyen módon segíti a gazdálkodókat a Kamara?
▐ Először is tanácsadással. Január elsejével a Kama-
rához kerültek a falugazdászok, a közel 650 fős or-
szágos hálózatból nálunk 40 falugazdász dolgozik. 
Hogy elég-e ez a létszám, most még nem tudom, idővel 
kiderül. Az a célunk, hogy minden gazdához eljusson a 
falugazdász, aki kézen tudja fogni a gazdát, és el tudja 
vezetni az uniós és a hazai, kissé elkorcsosult világban. 
A gazdáknak vissza kell találniuk a földjeikhez, mert 
csak így lesz a vidéknek jövője! Erős középparaszti 
réteget kell kialakítani, s ebben a Kamarának, a fa-
lugazdászoknak is nagy szerepet kell vállalniuk. A 
szaktanácsadás mellett a szakképzésre is nagy hangsúlyt 
helyezünk, képezni kell a fi atalokat, tájékoztatni kell a 
gazdákat, s az internet világába is be kell vezetni azokat 
a gazdákat, akiknek ez ma még idegen.

 Hajtun György

Németh Gergely 1965-ben született, s hétgyerme-
kes családban nôtt fel Szany községben, mégpedig 
keresztény-konzervatív szellemben. A szülei 1978-
ban vendéglôt nyitottak, így  Gergely Sopronban a 
vendéglátó-ipari szakközépiskolát végezte el, s az 
itt szerzett tudást a saját vendéglôjükben kama-
toztatta 1995 ig. 1990-tôl maga is gazdálkodott, 
földet vásárolt, „átnyergelt” a mezôgazdaságra, 
és ma is 150 hektáron foglalkozik növényter-
mesztéssel, állattenyésztéssel. Gergely 27 éve él 
boldog házasságban, két gyermekük született, fia 
agrármérnökként végzett Mosonmagyaróváron, 
akinek idén január elsején átadta az irányítást a 
családi gazdaságban. A lányuk, Krisztina marke-
ting szakirányú technikus, könnyûipari mérnök 
szakon végzôs hallgató. A hobbija a vadászat. 
Immár a második ciklusban, Szany nagyközség 
polgármestere.

Névjegy
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Folytatni kell 
az állattenyésztés 
fejlesztését
Néhány héttel ezelõtt döntött a kormány, hogy 2020-ig marad 
az egyszerûsített területalapú (SAPS) támogatási rendszer. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy nem lesznek referencia évek, továbbá az 
állattenyésztõknek jelentõs mennyiségû termeléshez kötött támoga-
tást lehet majd nyújtani. 

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával 
együtt azt kérte a szaktárcától még tavaly év végén, mielőtt a kormánydön-
tés megszületett, hogy a lehetséges három opció közül éppen ezt válassza. 

Izgatottan vártuk a döntésről a bejelentést, hiszen komoly volt a tét. A magyar 
állattenyésztésnek nem jó az, ha bázis éveket határoznak meg, vagy ha a támoga-
tások döntő részét termeléstől elválasztva adják. Márpedig a másik két választási 
lehetőségben ezek a megoldások jelentős szerepet kaptak volna. 

Örömmel nyugtáztuk, amikor a tárca bejelentette, hogy nem kíván változtatni 
az eddigi bevált rendszeren. Félreértés ne essék: nem azt akarjuk mondani, hogy 
a jelenlegi rendszernek nincsenek gyenge pontjai és nem lehetne rajta javítani! 
De még mindig sokkal jobb egy már működő támogatási rendszert csiszolni, 
mint alapjaiból felépíteni egy újat! Elég, ha csak visszagondolunk, milyen csúszást 
okozott a kifi zetésekben tavaly a moduláció bevezetése. Az EU agrárpolitikája és 
főleg jogrendszere úgyis folyamatosan változik, amihez a tagállamok adminiszt-
rációi nem győznek alkalmazkodni, és akkor még nem beszéltem a gazdálkodók 
naprakész tájékoztatásáról. Az idén elinduló és 2020-ig tartó költségvetési időszak 
agrárpolitikáját, aminek az uniós, illetve nemzeti végrehajtási rendeletei nagyon 
kezdetleges állapotban vannak még, felül fogják vizsgálni három év múlva. 

Tartani a támogatási szinteket
Van és lesz tehát bőven annyi teendő még úgy is, hogy marad a „régi” rendszer. 
Az állattenyésztőket leginkább izgató kérdés ezzel kapcsolatban most az, hogy 
a termeléshez kötött támogatásokra felhasználható keretet hogyan osztja majd 
fel a tárca az ágazatok között. Álláspontunk az, hogy amennyiben a kormány 
komolyan gondolja szándékát az állattenyésztés talpra állításával és fejlesztésével 
kapcsolatban, akkor a jelenlegi támogatási szinteken nem enged csökkenteni. Az, 
hogy ezt hány régi és hány új jogcímmel valósítja meg, mondhatni részletkérdés. 
Természetesen a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ebben a munkában is aktív 
szereplőként kíván részt venni.

Növekvő sertéstámogatás
A sertéságazat támogatási lehetőségeit leszűkítette az a tény, hogy a baromfi  ágazattal 
egyetemben uniós forrásból továbbra sem részesülhetnek közvetlen támogatásban. 
Maradnak tehát elsősorban a nemzeti költségvetés terhére fi zethető jogcímek, 
amelyek között kiemelkedik az állatjóléti támogatás. Jó hír, hogy ennek kerete 
2014-től jelentősen emelkedik, hiszen a korábbi 6 milliárd forint helyett, mos-

tantól 7,6 milliárd forint fi zethető ki sertés állatjóléti 
támogatásokra. Ez a keret szükség esetén – és ameny-
nyiben az ország pénzügyi lehetősége azt megengedi – , 
még további 20 százalékkal emelhető anélkül, hogy 
ebbe az EU Bizottsága beleszólna. Fontos leszögezni: 
a megemelt keret nagyjából arra lesz elég, hogy végre 
ne legyen visszaosztás ebben a jogcímben, azaz minden 
hízóra a sertéstartók megkaphassák azt a támogatási 
összeget, amire jogosultak a többlet vállalások betar-
tásának ellentételezéséül. További lehetőség – amely 
reményeink szerint ez év végére már valóság lesz – a 
kocák után fi zethető állatjóléti támogatás, amelynek 
mértéke a jelenlegi tervek szerint elérheti a 43 ezer 
forintot kocánként. Ezzel az ágazat támogatási szintje 
akár a két és félszeresére  emelkedhet, ami lendületet 
adhat a hazai tenyésztésnek, malac- előállításnak.

Tejkvóta: élt 30 évet
A tejtermelők már vágják a centit, hiszen 2015 már-
cius 31-től megszűnik az 1984-ben bevezetett kvóta 
rendszer. A szakemberek uniós szinten a tejtermelés 
5 százalék körüli bővülésére számítanak középtávon, 
aminek mértéke azonban jelentős területi változékony-
ságot mutathat. Lesznek olyan régiók, ahol alig változik 
a termelés, de lesznek olyan országok (Dánia, Hollan-
dia, Belgium, Németország, Lengyelország), amelyek 
termelése átlag felett fog növekedni és ezt a többletet 
más országok piacain fogják eladni. Ennek hatásával 
valamennyi hazai tejtermelő számol, a különbség a 



NAKlap Á L L AT T E N Y É S Z T É S 7

Búcsú a tejkvótától
Több szempontból is jeles év az idei a tejágazat életében. A legfonto-
sabb változás, hogy 2015-tõl megszûnik a három  évtizede mûködõ 
uniós kvótaszabályozás.  Mindemellett az alacsony hazai tejtermék-
fogyasztás szintén helyzetének átgondolására, kapcsolatrendszerének 
megújítására készteti az ágazatot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
a veszélyekre figyelmeztet.

mérték megítélésében van. Vannak, akik egyenesen 
a „világvégét” jövendölik, de szerencsére jóval többen 
vannak azok, akik a jajveszékelés helyett már jó ideje 
a csendes felkészülést választották. Az ágazat esélyei 
véleményem szerint inkább kedvezőek, mint rosszak. 
Folyadéktej- és tejtermék-fogyasztásunk növelése a 
lakosság egészségi állapotának javítása miatt társadalmi 
érdek is, mint ahogyan az is, hogy a belső piacon az ide-
haza előállított tejnek mekkora szerep jut! Pozitív ter-
melői hozzáállással, továbbá a megtermelt tejre vetített 
12-15 Ft/kg támogatás biztosításával versenyképessé 
tehető a hazai tejtermelés. Erre a jogszabályi lehetőség 
adott, kérdés, hogy a tárca is hozzánk hasonlóan ítéli-e 
meg az ágazatnak nyújtható támogatás összegét.

Kihasználni a lehetőségeket
A húsmarha és a juh ágazatok termeléshez kötött támo-
gatási (és piaci) lehetőségei mondhatók a legjobbaknak 
az állattenyésztési szektorok között. Az EU birkahús-
ból egyre kisebb mértékben önellátó, marhahúsra pedig 
a közép - ázsiai és a közel - keleti térségből egyelőre 
ugyan bizonytalan és kockázatos, de mindenképpen 
növekvő tendenciájú kereslet van. Vétek lenne ezeket a 
lehetőségeket, továbbá a magyar gyepterületeket nem 
kihasználni! Ezért is tartjuk indokoltnak 2015-től 
az anyatehén, a hízott bika, valamint az anyajuh és 
anyakecske tartás termeléshez kötött támogatását a 
jelenlegi szinten folytatni. 

Wagenhoffer Zsombor 

A kvóta bevezetésének eredeti célja a tejtermelés visszaszorítása volt, megaka-
dályozandó a túltermelési válságot illetve, hogy ezzel is védjék a kedvezőt-
lenebb adottságokkal rendelkező országokat. Mára azonban okafogyottá 

vált a rendszer, hisz már nem jelent valódi korlátot a tagállamok többségének és 
akadályozza az eredményesen termelő országok növekedését. 

Európa így nem is tudja kihasználni a teljes kapacitását, ezért, ha megszűnik 
a kvóta, a hatékonyan termelő, kedvezőbb adottságokkal rendelkező országok, 
így Írország, Hollandia, Németország, Dánia, immár „büntetlenül”, korlátok 
nélkül terjeszkedhetnek. Az Európai Bizottság mégsem számít sokkszerű ha-
tásra, hiszen a világpiac tartósan növekszik és az EU belső kereslete, ha lassan 
is, de bővül. Úgy ítélik meg, hogy a többlet, például sajt formájában, levezetésre 
kerülhet a világpiacon, és itt elsősorban Kína, Oroszország és a Közel-Kelet 
számít célterületnek. 

A hazai tejtermelők azonban nem ennyire optimisták. Az Európán kívüli piacok 
bármelyikével lehetnek problémák és akkor a többlet tej és tejtermék, nyomott 
áron, valószínűleg a kontinensen, a jelenlegi kvóta alatt teljesítő országokban fog 
megjelenni. Ez történhet akár úgy is, hogy a piacvezető termelők többletüket a 
célországban működő kereskedelmi hálózataikon keresztül terítik. 

Magyarországot a német árudömping veszélye fenyegeti, ami különösen azért 
lehet aggasztó, mert egy esetleges 10%-os német bővülés már önmagában több mint 
hazánk teljes évi termelése. A veszélyek mellett ugyanakkor a tejkvóta megszűné-
sének lehet pozitív hozadéka is: a hatékonyan gazdálkodó magyar vállalkozások 
újabb piacokhoz juthatnak. 

A hazai tehénállomány magas színvonalú, a magyar tej, minőségét tekintve, 
jelenleg is az Unió élbolyába tartozik. A magyar fogyasztó ugyanakkor rendkívül 
árérzékeny, így kulcsfontosságú, hogy melyik vállalkozás lesz képes hatékonyan és 
olcsón termelni. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy véli, az ágazat stabilitását a jövőben az 
biztosítja, ha csökkennek a költségek, ezen belül is elsősorban a takarmánykölt-
ségek racionalizálására van szükség. Hosszú távon biztosítani kell a takarmány-
termőterületet a tejtermelő gazdaságok számára, megfelelő gyepgazdálkodással a 
kukoricaalapú függőséget is oldani lehet. 

Nagyon fontos az energia hatékonyság és a gazdaságok energia autonómiájának 
kiépítése, valamint a megújuló erőforrások bevonása. 

Az értékesítés területén a legfontosabb feladat a hazai piac visszaszerzése. Ez jó 
marketinget és a hazai termékek fokozott piacvédelmét kívánja. A Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara kiemelten támogatja azt is, hogy a tej ÁFÁ-ja 5%-ra csökkenjen, 
hogy ezzel is előnybe kerüljön az árversenyben a magyar termelő.

                 Varga Sándor
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Cél az ingyenes 
öntözõvíz
Ingyen juttatná el a kormány a földek szélére a vizet, amit a gazdálko-
dók belátásuk szerint használhatnának fel. Magyarországon a vízgaz-
dálkodás teljes rendbetételére és az öntözési lehetõség megteremtésére 
négyszáz-ötszáz milliárd forintos befektetésre lenne szükség. Mindez 
azonban jelentõsen javítaná a termésbiztonságot és legalább 30 szá-
zalékos hozamjavulást is eredményezne.

Az elmúlt épvtizedekben a vízgazdálkodás teljes rendszere – a vízügyi lé-
tesítményeket és műtárgyakat beleértve – lepusztult, s a vízgazdálkodási 
struktúra is elavult, lényegében nem működött – mondta megkeresésünkre 

Jakab István. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnö-
ke, a parlament fi deszes alelnöke szerint ez különösen fontos probléma, hiszen a 
klímaváltozásról már nem mint egy valamikor a jövőben bekövetkező eseményről 
beszélhetünk, hanem mint fenyegető valóságról. A kormány eltökélt szándéka – 
fejtette ki – az, hogy a vizet el lehessen juttatni a földek szélére. Mint mondta, a 
jelenlegi tervek szerint a gazdálkodók a víz birtokukig való elvezetéséért legfeljebb 
az önköltséget kellene megfi zessék. A következő négy évben elérendő cél pedig 
az, hogy a rendszer kiépülése után a víz ingyenesen kerüljön el a táblák széléig, 
onnan pedig a gazdák saját öntözési gazdatársulásaikon keresztül hasznosíthassák. 
– Mindennek a stratégiája most formálódik, ám meggyőződésem, hogy a huszon-
negyedik órában vagyunk, a rendszert mielőbb ki kell építeni – tette hozzá. A 
vízgazdálkodási stratégia a Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült, ugyanakkor 
egy közelmúltban született kormánydöntés alapján a vízgazdálkodással összefüggő 
feladatok a Belügyminisztériumhoz kerültek.

Egységes irányítás
A víz földekre való eljutását jelentősen megkönnyítheti a vízgazdálkodási társulati 
rendszer átalakítása. Egy tavaly év végén elfogadott jogszabály értelmében egységes 
irányítás alá kerülnek a köztulajdonban lévő vizek és a vízügyi létesítmények. A 
vízitársulatok kezelésében lévő állami, önkormányzati és magántulajdonban lévő 

vízi létesítmények hossza 37.638 kilométer, amelyből 
az önkormányzattól üzemeltetésre, illetve a magántu-
lajdonosoktól használatra átvett létesítmények hossza 
9.166 kilométer. A további 28.472 kilométer forga-
lomképes állami tulajdonba tartozó mű. Ez évtől a 
vízitársulatok állami tulajdonú vízilétesítményekre 
vonatkozó kezelői joga megszűnik. A feladatokat a 
továbbiakban az állami vízügyi igazgatóság látja el. 
Az öntözővíz-továbbítás eredményességének fokozását 
szolgálja jogszabály azon rendelkezése, amely szerint 
a helyi önkormányzati- vagy magántulajdonban lévő 
vízfolyások és csatornák fenntartását, illetve üzemelte-
tését – a tulajdonos felajánlása esetén – a vízügyi igaz-
gatóság ellenérték nélkül átvállalhatja. Információink 
szerint az átadás-átvétel folyamatban van, s március 
végére lezárulhat.

Az  Agrárgazdasági Kamara felügyelete alá tartozó 
falugazdászok márciusban mérik fel a gazdálkodók 
idei és következő évekre tervezett öntözővízigényét. A 
vidékfejlesztési tárca pedig ezen adatok alapján készíti 
el a fejlesztési terveket. A vidékfejlesztési tárca által 
kidolgozott vízstratégia kiegészítése is zajlik. 

Százmilliárdok öntözésfejlesztésre
Jakab István meglátása szerint a lépések jó irányba vi-
szik az ügyet, mivel a belvízvédelem és a vízkormányzás 
szigorúan összefüggő feladatok. Ezért a tervezés és kivé-
telezés egy kézben kell legyen, mivel csak így működhet 
a rendszer. Ehhez azonban – hívta fel a fi gyelmet – jelen-
tős fejlesztési forrásokra van szükség és professzionális 
szakmai irányításra. A szükséges beruházások szerinte 
uniós és hazai pályázati forrásokból kell, hogy megvaló-
suljanak. Rámutatott: egyetlen erősen aszályos év során 
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keletkezett mezőgazdasági veszteség összegéből lényegében az egész vízgazdálkodási 
rendszert, vízügyi létesítményrendszert, a műtárgyakkal együtt ki lehetne építeni. A 
legutóbbi nagyon aszályos évünk több mint 250 milliárd forint veszteséget okozott 
a gazdáknak. Amennyiben az áttételes hatásokat is beleszámítjuk, úgy a 2011-es 
agrárkár meghaladhatta a háromszáz milliárd forintot. Magyarországon a vízgazdál-
kodás teljes rendbetételére az öntözés lehetőségének megteremtésére négyszáz-ötszáz 
milliárd forintos befektetésre lenne szükség – fejtette ki a Magosz elnöke. Meglátása 
szerint, amennyiben a terveknek megfelelően létrejönnek az öntözés alapjai, úgy az 
agrárgazdasági hozamok harminc százalékkal nőhetnek.

Mindezek alapján egyértelműen indokoltnak nevezte a stabil vízkormányzás 
létrehozását, amellyel biztosítható lenne a gazdák számára az öntözés lehetősége. 
Mint mondta, nem csak a klímaváltozás következtében kényszerülünk öntözésre, 
hanem a technológiai fejlődés nyomán ránk kényszerített piaci verseny is elemi 
érdekké teszi a rendszer mielőbbi működőképes kiépítését. Ráadásul a következő 
hétéves fejlesztési programban kiemelt prioritást élvez a kertészeti és gyümölcster-
mesztési ágazat, ami pedig öntözés nélkül már nem képzelhető el.

Többek között ezért sem volt már tartható az az állapot, amely e területen 
korábban kialakult. Az elmúlt négy esztendőben mindezt tökéletesen érzékelte a 
kormány és azt is, hogy a vízgazdálkodási társulatok nem képesek betölteni sze-
repüket – közölte Jakab István. Ezért mentesítették a gazdálkodókat a kötelező 
társulati díj megfi zetése alól, de lehetővé tették az önkéntes társulatok kialakulását 
és megerősödését. Emellett a közmunka programnak köszönhetően komoly változás 
következett be  már tavaly, hiszen a csatornák jelentős részét kitisztították, ami 
2013-ban már érzékelhetően csökkentette a belvíz problémákat.

Rosszul bánunk az erőforrásainkkal
Hazánkból hat köbkilométerrel – három balatonnyival – több vizet engedünk ki, 
mint amennyi bejön az országba. Tehát az itt lehullott csapadékot is kivezetjük az 
országból, miközben a talajvíz szintje egyre jobban csökken. Ennek a hatása már 
érződik az erdőgazdaságoknál, az ültetvényeknél. Az Agrárgazdasági Kutatóinté-
zet (AKI) adatai szerint tavaly a növénytermesztésben minden idők legnagyobb 
vízmennyiségével pótolták a gazdák a csapadékhiányt. A 2011. évi adatokhoz 
viszonyítva háromszor több vizet öntöztek ki a kukoricásokban – a csemegekuko-
rica esetében a növekmény nyolcvanszázalékos –, de a gyümölcsösökben kilocsolt 
vízmennyiség is a korábbi háromszorosára emelkedett. Ettől függetlenül az öntözött 
és öntözhető területek nagysága még mindig igen alacsony. Hazánk termőterü-
letének 98,6 százalékán csupán csapadékgazdálkodást folytatnak, és mindössze 
1,4 százalékát öntözik, messze elmaradva az uniós átlagtól. Az AKI adatai szerint 
tavaly a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület 195 ezer hektár volt, ám ezen 
terület mindössze 54 százalékát, azaz 104,4 ezer hektárt öntöztek. 

            Dénes Zoltán

Nemzeti vízstratégia

A globális éghajlatváltozás hatásai sürgetõvé tették, hogy Magyarország is 
kialakítsa a hazai feltételekhez illeszkedõ, a szélsõséges idõjárás kihívásaira 
hatékony választ adó vízstratégiát. A kormány az errõl szóló dokumentumot 
tavaly tavasszal bocsátotta társadalmi vitára. A tervezet egyebek mellett 
a vízkészlethez igazodó tájhasználatra, a hatékony vízfelhasználásra, az 
aszálykockázat kezelésére, víztakarékos technológiák bevezetésére és a 
szükséges támogatási rendszerek kiépítésére tesz javaslatokat. Az alkotmány-
ban megfogalmazott alapvetésekbõl következõen a víz nemzeti vagyonnak 
tekinthetõ, ennek megõrzésének biztosítéka, ha a vízkincs tulajdonosa és 
operatív kezelõje az állam.

Tisztelt Tagjaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes törvények víz-
gazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi 
CCXLIX. törvény értelmében a vízitársulatok által 
üzemeltetett állami tulajdonú közcélú forgalomké-
pes vízgazdálkodási művek 2014. január 1. napjától 
a Belügyminisztérium vagyonkezelésébe kerültek. A 
mezőgazdasági célú vízszolgáltatás folyamatos bizto-
sítása érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
falugazdász hálózatán keresztül 2014. március 1-31. 
között felmaéri a mezőgazdasági célú felszíni vizekből 
kielégíthető vízigényeket. A felméréssel az a célunk, 
hogy a NAK tagsága által a felszíni vízkészletből öntö-
zési célra igényelt vízmennyiség és az igénylők körének 
feltérképezésével tájékoztatást adjunk a minisztérium 
számára a meglévő öntözőcsatorna hálózatból 2014-
ben nagyobb beruházás nélkül is kielégíthető vízmeny-
nyiség nagyságrendjéről és a vízkivételek helyéről. To-
vábbá, hogy jelezzük a gazdák távlati vízigényeit is, 
azok kielégítéséhez szükséges fejlesztések előkészítése 
érdekében. 

A felmérést megyénként végezzük, a falugazdász 
hálózat mellett igénybe vesszük a NAK megyei szer-
vezeteit, a települési agrárgazdasági bizottságok ve-
zetőségét és elnökeit, és számítunk a gazdák érdek-
képviseleti szervezeteire is. A meghirdetett felméré-
si rendezvényekre minden olyan tagot várunk, aki 
jelenleg már rendelkezik vízjogi engedéllyel, illetve 
azokat is, akik még nem, de van öntözési szándékuk. 
A felmérés informatív, a rajta való részvétel önkén-
tes, és az igény bejelentése nem helyettesíti a vízjogi 
engedélyezési eljárás lefolytatását, azonban megfelelő 
részvétel mellett kellően reprezentálja majd a meglévő 
csatornahálózatból fejlesztések nélkül is kielégíthető 
vízigényt, segítséget nyújt az állami döntéshozóknak a 
várható üzemeltetési költségek tervezéséhez, valamint a 
csatornahálózat távlati fejlesztéséhez a jövőbeni igények 
kielégítése érdekében. 

A rendezvények helyszínéről és időpontjairól a gaz-
dák a NAK.hu weboldalon, NAK hírlevélben, a NAK 
megyei igazgatóságain, a falugazdász hálózatnál, a tele-
pülései önkormányzatok jegyzőinél, valamint a TAB 
elnököknél, illetve a településeken szokásos módon 
tájékozódhatnak.

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy ezen felmérés, a 
felszín alatti vízkészletből kielégíthető vízigényt 
nem érinti!
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Miért vált fontossá 
a sertések szindrómája?
2014. január 31-én lépett hatályba a Vidékfejlesztési Miniszter rendelete 
a sertésállománynak a  reprodukciós zavarokkal és légzõszervi tünetek-
kel járó szindrómájától való mentesítésérõl. A hazai sajtó egyöntetûen 
a magyar sertésállományt védõ és a sertéságazat versenyképességét 
növelõ intézkedésnek titulálta a rendeletet. Valóban van összefüggés 
e hosszú és kissé érthetetlen nevû betegség és az ágazat teljesítménye 
között? A rendelet alapján mire számítsanak a sertéstartók? És mire a 
sertéshús fogyasztók?

A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó betegségét 
(Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome, PRRS) 1987 óta ismerjük. 
Akkor az USA-ban diagnosztizálták, de a rákövetkező években több európai 

országban, így hazánkban is megjelent, majd pár év múlva távol-keleti országokban. A 
vírus törzsfejlődését vizsgáló tudósok álláspontja szerint a kórokozó eredetileg erdei 
rágcsálók betegségét okozta, majd róluk adaptálódott vaddisznókra végül a házi sertésre. 
Sőt, lófélékre is, amely a lótenyésztők körében ismert és a tenyészállatok termékenyítés-
ből való kizárását is maga után vonó fertőző arteritis (érfalgyulladás) nevű betegséget 
okozza. Mi mindenesetre térjünk kicsit vissza a vaddisznókhoz. 1912-ben ugyanis egy 
berlini kereskedő 14 darab, állítása szerint az Urál-hegységben befogott vaddisznót (11 
kocát és 3 kant) adott el egy Dél-Karolina államban kialakított vadrezervátumba. Az 
elsőt öt esztendőn át több szállítmány követte és ez alapozta meg az amerikai vaddisznó 
állományt. Joggal feltételezhető, hogy ezen állatok hordozhatták be a PRRS vírusát is 
Észak-Amerikába, ahol később szintén adaptálódott házi sertésekhez. 

Vizsgáljuk meg miért fontos ez a betegség! Elsősorban természetesen a klinikai 
tünetek miatt. A kocák, kocasüldők a fertőződést követően 2-7 nappal lázas, általános 
tüneteket mutatnak, étvágytalanok, és az esetek mintegy harmadában elvetélnek vagy 
idő előtt ellenek. A kórokozó eljut a magzatokba is, amelyekben visszamaradást vagy a 
magzat elhalását okozza. Újszülött és növendék malacokban lázas állapot, felső légúti 
tünetek és tüdőgyulladás a legjellemzőbb elváltozások. A vírus az immunrendszer 
sejtjeit is károsítja, ezért másodlagosan több más bakteriális kórokozó beszaporodá-
sához nyitja meg az utat, amelyek szintén elsősorban a légzőszerveket károsítják.

A PRRS vírusa rendkívül változékony, ami azt is jelenti, hogy az erős megbetegítő 
képességű törzsek mellett léteznek alacsony megbetegítő képességgel bíró törzsek 
is, sőt egy adott törzs megbetegítő képessége is változhat. Így az érintett sertésállo-
mányok komoly hányadában nem is alakulnak ki klinikai tünetek, de az állomány 
mégis hordozza a kórokozót. Egy 2010 és 2012 között végzett dán tanulmány azon-
ban egyértelműen kimutatta, hogy a szubklinikai hordozásnak komoly gazdasági 
kártétele van. Két állomány fejlődése közötti különbséget vizsgálták, és igazolták, 
hogy a kórokozótól mentes állomány süldőinek testtömege szignifi kánsan jobban 
gyarapodott, mint a szubklinikai hordozó állomány süldőié.

A betegség tünetei és kedvezőtlen gazdasági kihatása jelentős lehet, amely a fertőzött 
állomány sorsát meg is pecsételheti. Tekintettel a gazdasági kártétel veszélyére a PRRS 
1997-ben Magyarországon bejelentendő betegséggé vált és az akkor hatályos Állat-
egészségügyi Szabályzat rögzítette a leküzdés részletes szabályait. Az Európai Unióhoz 
történő csatlakozási folyamat keretében azonban az előírásokat 2002-ben törölni kellett. 

Ez a betegség ugyanis nem tartozik az Európai Unióban 
kiemelt, és egyedi leküzdési szabályokat igénylő betegségek 
közé. Magyarországon azonban a fertőzött állományok 
aránya a szabályozás eltörlése óta 2%-ról mintegy 10%-ra 
emelkedett, melyben elvitathatatlan szerepet játszottak a 
fertőzött területekről hazánkba érkezett, hízóutánpótlást 
jelentő szállítmányok is. Az ország állategészségügyi ve-
zetésének mostanra sikerült megtalálni azt a jogi hátteret 
és formát, amelyet az Európai Unió is elfogadott, így az 
ország PRRS mentesítése a nemrég kiadott miniszteri 
rendeletre támaszkodva elindulhat.

A mentesítés lépcsőzetesen zajlik majd. Ez azt jelenti, 
hogy az állat-egészségügyi feladatok ellátásáért felelős 
szakigazgatási szerv a jogszabály alapján fokozatosan 
mentesítés alá von újabb és újabb területeket. Ezeken a 
területeken a kórokozótól való teljes mentesség elérése 
lesz a cél, amely a fertőzött állományok felszámolását és 
a vakcinázás tilalmát is jelenti. Az állománycsere állami 
kártalanítás mellett zajlik majd, amely a vágóérték és a 
tenyészérték közötti különbözet megtérítését jelenti.

Azokon a területeken, amelyek jelenleg nem, csak 
később kerülnek mentesítés alá, a betegség gazdasági 
kártételének és az állományok PRRS fertőzöttségének 
csökkentése lesz a cél. Ennek pedig legjobb eszköze a 
vakcinázás. A  célja a tünetek kialakulásának és a vírus 
terjedésének megelőzése. Az azonban ismert tény, hogy 
egy vakcinától akkor várhatunk el nagyobb hatékonysá-
got, ha nagymértékben hasonlít ahhoz a kórokozóhoz, 
amely ellen véd. Így egy állat szervezete által a vakcina 
ellen termelt ellenanyagok nagyobb eséllyel védenek 
a vad kórokozóval való találkozás esetén is. Ezért van 
tehát jelentősége az európai és amerikai vírustípusok 
kialakulásának, hiszen az ellenük védő vakcinától is 
jobb eredmények várhatók, ha az adott állományban 
fertőződést okozó típushoz jobban hasonlítanak. A 
védekezés stratégiáját minden sertéstelepen mentesítési 
tervben kell rögzíteni, amely a vírus tulajdonágait, a jár-
vány menetét és az igazgatási intézkedéseket egyaránt 
számba vevő, komoly tervezőmunkát igényel majd a 
telep állategészségügyi helyzetéért felelős szakemberek-
től. A program elkészítése egyébként az egyes állatbe-
tegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos 
támogatások igénylésének és kifi zetésének rendjéről 
szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján a tá-
mogatható szolgáltatások körébe tartozik.

A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi 
tünetekkel járó betegsége összetett megközelítést igé-
nyel. A mentesítés az állam és az agrárszektor együttes 
érdeke, végig vitele a gazdák és az állatorvosok szoros 
együttműködésével valósítható csak meg. Végered-
ménye pedig nyilván a fertőzött állományokból való 
sertésbehozatal tiltása révén az lehet, hogy a hazai 
állományok bővülése miatt több magyar sertéshús 
kerülhet a polcokra.

dr. Végh Ákos
állategészségügyi szakmai igazgató, 



Kérdések és válaszok 
a mezõ- és erdõgazdasági 
földek forgalmazási rendjét 
megállapító új szabályokról
2. rész: A termõföld, mint tulajdon

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a NAKlap hasábjain, a februári szám-
ban cikksorozatot indított a mezõ- és erdõgazdálkodási földek forgalma-
zási rendjét megállapító új szabályokról. Az elsõ rész az új földforgalmi 
szabályozás általános feltételrendszerét, gazdasági, jogi hátterét mutatta 
be. A NAKlap márciusi száma elõ sorban  a termõföld tulajdonjogának 
megszerzésére vonatkozó új rendelkezésekkel kíván foglalkozni.

TERMÕFÖLD EGYSZEREGY

Kérdések és válaszok a mező- és erdőgazdasági földek forgalmazási rendjét meg-
állapító új szabályokról
▐ Most fejeztem be középiskolai tanulmányaimat. Azon a településen, ahol lakom, 
elég nehéz munkát találni. Lenne lehetőségem földet venni, ahol gazdálkodhatnék. 
Eddig nem foglalkoztam mezőgazdasággal. Vehetek földet?
▐ A kérdező az új földforgalmi szabályok szerint akkor minősül pályakezdő gaz-
dálkodónak, ha  a) a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat 
megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen 
tartózkodik (ez a feltétel teljesült),
 b) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük 
egy tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával (erről nyilatkozni kell),
 c) e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy 
erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik,

 d) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv-
nél pályakezdő mezőgazdasági termelőként nyilván-
tartásba vételre kerül.
▐ Az előző kérdéshez kapcsolódva, milyen szakirányú 
képzettség fogadható el?
▐ Az elismert szakirányú képzettségeket a mezőgaz-
dasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szó-
ló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Miután a középiskolai tanulmányok – kivéve, ha arra 
az egyes külön meghatározott mezőgazdasági szak-
munkásképzéshez kapcsolódnak – automatikusan nem 
kerülnek elfogadásra, ezért javasolható, hogy végezzen 
el egy aranykalászos gazdatanfolyamot, vagy hölgy 
esetében elfogadható pl. a mezőgazdasági gazdaasszony 
szakképesítés. A kormányrendelet ezen túlmenően 
még számos OKJ képzés körébe tartozó szakképesítést 
ismer el.
▐ Termőfölddel nem rendelkezem, és nem is foglal-
kozom mezőgazdasági tevékenységgel. Megtakarított 
pénzemen befektetési céllal földet szeretnék vásárolni. 
Lehetséges-e?
▐ Nem! Az új földforgalmi szabályozás egyik kiemelt 
szabályozási eleme, hogy termőföldet csak olyan ter-
mészetes személy vásárolhat, aki földművesnek minő-
sül. 
▐ Nem vagyok földműves, a családi örökségként meg-
szerzett földet haszonbérbe adom. Úgy hallottam, föld-
tulajdonnal csak földműves rendelkezhet. Ezek szerint 
el kell adnom a földemet?
▐ Ilyen rendelkezés nincs. A jogszerűen megszerzett 
földdel szabadon lehet rendelkezni.
▐ Nyugdíjas vagyok, jelenleg földtulajdonnal nem 
rendelkezem, de  szeretnék magamnak egy kis földet 
vásárolni kizárólag azért, hogy azon kertészkedjek. Rám 
vonatkoznak a földszerzési korlátozások?
▐ A földművesnek nem minősülő természetes személy 
legfeljebb egy hektár területnagyságú földet vásárolhat. 
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E rendelkezést a nyugdíjasra is alkalmazni kell. Fel kell hívni viszont a fi gyelmet, 
hogy a későbbi földszerzéseknél az érintett birtokában levő összes földet egybe kell 
számítani.
▐ Az iskolás korú unokámnak szeretném ajándékozni a tulajdonomat képező 15 
hektár földet. Van-e valamilyen korlátozás erre az esetre?
▐ A termőföld tulajdonát az általános szabályok szerint földműves szerezheti meg, 
de a törvény a közeli hozzátartozók közötti ajándékozásra kivételt állapít meg. Eb-
ben az esetben – mivel az unoka egyenes ágbeli rokon – az ajándékozásnak nincs 
akadálya. A törvény értelmében közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örök-
befogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 
▐ Évekkel ezelőtt aláírattak velem egy biankó szerződést, hogy egy külföldi állam-
polgárnak eladtam a földet, addig pedig számára haszonélvezeti jogot jegyeztettek 
be a tulajdoni lapra. Az ügyvéd azt mondta, hogy majd a szerzési  időpontot beírják, 
ha a tulajdonszerzési korlátokat feloldják. A vételárat viszont már kifi zették. Most 
mitévő legyek?

▐ Alaposan feltételezhető, hogy Önnel egy a mai szóhasználattal élve zsebszerződést 
írattak alá. Az Országgyűlés februárban fogadta el a termőföld tulajdonjogának 
megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irá-
nyuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvényt. 
Az újonnan elfogadott jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az ügyész a zsebszerző-
dések semmisségének megállapítása iránt pert indítson. A törvény február 11-én 
került kihirdetésre, és az ezt követő 30 nap múlva lép hatályba. Amennyiben az 
ezen hatályba lépési időpontot követő 30 napon belül a jogsértő helyzetet megszün-
tetik, eljárás nem indul. Fel kell hívni arra is a fi gyelmet, hogy a zsebszerződésnek 
büntetőjogi következményei is vannak, kivéve azt az esetet, amikor a hatóságot az 
előtt értesítik, mielőtt a bűncselekmény a hatóság tudomására jutott volna, és az 
elkövetés körülményeit részletesen feltárják.
▐ Szintén az előző kérdéshez kapcsolódva, én ügyvédi segítséget kaptam a szerződés 
megkötésekor. Csak én lennék felelős?
▐ A büntető törvénykönyv módosítása úgy rendelkezik, hogy a szerződéskötővel 
azonosan büntetendő az az ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyző, aki a zsebszerződés 
megkötésében közreműködött.
▐  Ha megállapítást nyer a zsebszerződés érvénytelensége, mi lesz a korábban már 
kifi zetett vételárral?
▐ Ebben az esetben a szerződő felek között elszámolási viszony keletkezik, azon-
ban a törvény értelmében a követelés bírósági úton nem érvényesíthető. Ugyanez 
vonatkozik az érvénytelen szerződést biztosító mellékkötelezettségekre.

▐ A zsebszerződések lényege az, hogy nem hozzák nyil-
vánosságra, hiszen mindegyik szerződő fél tudja, hogy 
a szerződés jogszabályba ütközik. Megúszható egy ilyen 
szerződés hatóságok általi feltárása?
▐ Nem célszerű erre számítani. Az ügyészség minden 
olyan jogot megkapott, ami alkalmas arra, hogy az 
egyes adatbázisokban szereplő adatokhoz hozzá jusson. 
Ezen adatokból nagy biztonsággal kockázat elemzéssel 
ki lehet szűrni azokat a szerződéseket, amelyek színlelt 
szerződésnek minősülhetnek.
▐ Milyen jogkövetkezménye lehet annak, ha valakiről 
megállapítják, hogy megsértette a földforgalmi szabá-
lyozás rendjére vonatkozó szabályokat?
▐ A szerződés megkötésekor célszerű a vevőt nyilat-
koztatni arról, hogy  a szerzést megelőző 5 éven belül 
vele szemben nem állapították meg, hogy a szerzési 
korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet (pl. 
zsebszerződés, birtokmaximumot meghaladó mértékű 
földre kötött szerződés) kötött.  A hatóság e körülményt 
a szerződés engedélyezési eljárása során minden esetben 
vizsgálja.
▐ Van-e jogkövetkezménye annak, ha a tulajdont szerző 
fél haszonbérleti díj tartozással rendelkezik?
▐ A tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a szer-
ző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, 
illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy köz-
okiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs a 
földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből 
eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos 
jogerősen megállapított és fennálló díj- vagy egyéb tarto-
zása. E rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a spekulációs 
célú földvásárlásokat próbálja visszaszorítani.
▐ Úgy hallottam, a vetőmag termelést folytatók ked-
vezményes birtokmaximumára vonatkozó szabályozás 
módosult. Mi a változás lényege?
▐ A szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmag-
jának előállítóját az 1.800 hektáros  kedvezményes 
birtokmaximum akkor illeti meg, ha a szerződés meg-
kötését vagy az elővásárlásra, illetve előhaszonbérletre 
vonatkozó elfogadó jognyilatkozatának megtételét 
megelőző három év átlagában a már birtokában lévő 
szántó művelési ágú föld legalább egytizede, de leg-
alább százhúsz hektár vetőmag vagy szaporító anyag 
előállításának helyéül szolgált. Az új szabályozás a 
kedvezmény igénybevételét arra az esetre biztosítja, ha 
az érintettnek  igazoltan legalább százhúsz hektáron 
folytattak igazoltan vetőmag termesztést.
▐ A törvény kedvezményezi a családi gazdaságok ki-
alakítását. A földforgalmi törvény rendelkezéseinek 
alkalmazása szempontjából mit tekinthetünk családi 
gazdaságnak?
▐ Családi gazdaság alatt  a gazdálkodó család tagjainak 
a tulajdonában és használatában álló földek, továbbá 
a földhöz tartozó, leltárban megjelölt ingatlan és ingó 
vagyontárgyak – így különösen épület, építmény, me-
zőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, 
készlet – olyan együttesét kell érteni, amelynek a gaz-
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Az elõvásárlási jog 
biztosítása fontos 
birtokpolitikai
szabályozási eszköz, 
melynek célja, hogy 
a földet elsõsorban
azok szerezhes-
sék meg, akik azt 
mûvelik, és
helyben laknak.

dálkodó család tagjai között létrejött szerződés szerinti 
hasznosítása egy családtag teljes foglalkoztatásán és a 
többi családtag közreműködésén alapul, és amelyet a 
földművelésügyi igazgatási szerv családi gazdaságként 
nyilvántartásba vett.
▐ Vannak-e olyan esetek, amikor a földszerzési maxi-
mum túlléphető? 
▐ A törvény értelmében 2014. május 1-jén meglévő
 a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás össze-
géből vásárolt,
 b) földön fennálló közös tulajdon megszüntetése so-
rán a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő 
mértékű, illetve
 c) földön fennálló házastársi vagyonközösség meg-
szüntetésével a volt házastársak tulajdonába kerülő 
föld területnagyságával a földszerzési maximum túl-
léphető.
▐ Földművesként azon a településen szeretnék földet 
vásárolni, amely szomszédos azzal, ahol életvitelszerűen 
lakom. Lehetséges-e, illetve ebben az esetben hogyan 
alakul az elővásárlás rendje?
▐ Az elővásárlási jog biztosítása fontos birtokpolitikai 
szabályozási eszköz, melynek célja, hogy a földet első-
sorban azok szerezhessék meg, akik azt művelik, és 
helyben laknak. A törvény értelmében az elővásárlási 
jog rendje az alábbiak szerint alakul:
A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási 
jog illeti meg:
 a) az államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben 
meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvénye-
sítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más 
közérdekű cél megvalósítása érdekében;
 b) a földet használó olyan földművest,
 ba) aki helyben lakó szomszédnak minősül,
 bb) aki helyben lakónak minősül, vagy
 bc) akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemköz-
pontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek 
közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld 
fekvése szerinti település közigazgatási határától köz-
úton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 
legfeljebb 20 km távolságra van;
 c) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak 
minősül;
 d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minő-
sül;
 e) az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mező-
gazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a telepü-
lésen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel 
tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazga-
tási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt 
magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.
A fenti felsorolásból kitűnően a kérdező csak abban az 
esetben szerezheti meg a földet, ha az egyéként ténylege-
sen helyben lakók azt nem kívánnák megvásárolni. 
▐ A föld, amelyen gazdálkodom, közös tulajdonban 
van, de nem ott lakom, ahol a föld található. Az egyik 
tulajdonostárs szeretné eladni saját tulajdoni illetőségét. 

Olvastam, hogy a helyben lakó földműveseket elővásár-
lási jog illeti meg. Ezek szerint lehet, hogy nem szerez-
hetem meg az eladásra felkínált tulajdoni hányadot?
▐ A törvény a közös tulajdonban levő földek tulajdon-
szerzésére vonatkozóan eltérő szabályokat alkalmaz. 
Ezek szerint közös tulajdon esetében a földműves tu-
lajdonostárs elővásárlási joga megelőzi azokét, akik 
nem tulajdonostársak. Fel kell hívni viszont a fi gyelmet 
arra, hogy a kedvezmény csak a földművesként nyil-
vántartásba vett tulajdonostársra vonatkozik. Mint  a 
kérdésből látható, gazdálkodik, tehát vélhetően meg 
vannak a földművesként történő nyilvántartásba vé-
telre vonatkozó feltételek. Ha ez nem lenne meg ( pl. 
szakképzési feltétel) célszerű ezt mielőbb pótolni.
▐ Budapesten lakom, de földjeim, amelyen ténylegesen 
gazdálkodom, Budapesttől több mint 20 kilométerre 
találhatók, ki vagyok-e zárva abból, hogy a jövőben a 
földtulajdonát megszerezhessem?
▐ Ahhoz, hogy földtulajdonát meg tudja szerezni, 
mindenképpen szükséges, hogy földművesként regiszt-
ráltassa magát. Ezen túlmenően az adott településen, 
ahol gazdálkodik, a mezőgazdasági üzemközpontját 
is nyilvántartásba kell vetetni.
▐ Mi a követendő eljárás abban az esetben, ha többen 
is megfelelnek az elővásárlási jog gyakorlására előírt 
feltételeknek? Ki dönt ebben az esetben?
▐ Amennyiben az egyes jogosulti csoportokon belül 
többen is megfelelnek a jogszabályi feltételeknek,  az 
elővásárlásra jogosultak sorrendje a következő
 a) a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család 
tagja,
 b) fi atal földműves,
 c) pályakezdő gazdálkodó.
Abban az esetben, ha még mindig többen felelnének 
meg a feltételeknek, az egyes jogosultak között az eladó 
választ.
▐ Állattartó telepet üzemeltetek. Milyen jogi lehető-
ségeket vehetek igénybe, hogy a telep működtetéséhez 
szükséges földet megszerezhessem?
▐ Ha a földet eddig is használó helyben lakónak minő-
sül, akkor az államot megilletően gyakorolhatja elővá-
sárlási jogát. Ha pedig ez a feltétel nem állna fenn, pl. 
mint helyben lakó szomszéd, akkor az állattartó telep 
üzemeltetőjét, mint regisztrált földművest rangsorban 
a harmadik helyen  a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásí-
tott terület művelési ágban nyilvántartott föld eladása 
esetén elővásárlási jog illeti meg, feltéve, ha a föld fekvése 
szerinti településen az elővásárlási joga gyakorlását meg-
előzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a 
tulajdonszerzésének a célja az állattartáshoz szükséges 
takarmány-előállítás biztosítása.
▐ Hogyan alakul az elővásárlási jog gyakorlásának a 
sorrendje abban az esetben, ha az általam eddig használt 
területen az általam telepített gyümölcsöst szeretném 
megvásárolni?
▐ A törvény értelmében a szántó, kert, szőlő, gyümöl-
csös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az 
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Az NFA az államot 
megilletõ
elõvásárlási jogát 
csak a Nemzeti 
Földalapról szóló
törvényben megha-
tározott földbirtok-
politikai irányelvek
érvényesítése céljá-
ból, valamint köz-
foglalkoztatás,
illetve más 
közérdekû cél meg-
valósítása érdeké-
ben gyakorolhatja.

a földműves, aki számára a tulajdonszerzés célja földrajzi 
árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék 
előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás 
folytatása a helyben lakó szomszédot megillető helyen 
illeti meg az elővásárlási jog. Viszont az a körülmény, 
hogy a kérdező egyben a földet használó földművesnek 
is minősül, így ebben az esetben az államot követően a 
második helyen gyakorolhatja elővásárlási jogát.
▐ Milyen garanciák vannak arra az esetre, hogy az NFA 
az államot megillető elővásárlási jogát ne visszaéléssze-
rűen alkalmazza?
▐ A törvény értelmében az NFA az államot megillető 
elővásárlási jogát csak a Nemzeti Földalapról szóló tör-
vényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek 
érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve 
más közérdekű cél megvalósítása érdekében gyakorolhatja. 
Amennyiben az állam ezen közérdekű célok megvalósí-
tásán túl terjeszkedve gyakorolná elővásárlási jogát, az a 
törvény céljával lenne ellentétes. Az NFA a rendelkezésére 
álló pénzforrásokat elsősorban a zsebszerződés-gyanús 
ügyletek elleni fellépésre fogja felhasználni.
▐ Meg szeretnénk szüntetni a földön a közös tulajdont. 
Ebben az esetben hogyan alakul az elővásárlási jog gya-
korlása?
▐ Ha a közös tulajdonban levő föld esetében a jogügy-
let a közös tulajdon megszüntetésére irányul, ebben az 
esetben az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket 
nem kell alkalmazni. A rendelkezést minden esetben 
helyrajzi számonként külön-külön kell alkalmazni.
▐ A föld családon belüli adásvétele esetén érvényesül-
nek-e az elővásárlásra vonatkozó szabályok?
▐ A törvény csak azon családtagok közötti jogügyletek 
esetében mentesít az elővásárlás alól, amikor a szerződő fe-
lek egymással közeli hozzátartozói viszonyban vannak. 
▐ Előfordulhat-e olyan eset, amikor EU támogatással a 
gazdaság átadására irányuló megállapodást kívánunk 

kötni, de közben valaki az elővásárlási jogára hivatkozva 
elviszi előlünk a földet?
▐ Ilyen eset nem fordulhat elő. A törvény ugyanis 
kimondja, hogy a földnek jogszabályban foglalt mó-
don, támogatás feltételeként más földműves részére 
való átadásával megvalósuló adás-vétel esetén nem kell 
alkalmazni az elővásárlásra vonatkozó szabályokat.
▐ Egy települési önkormányzat, ha közfoglalkoztatási 
programot kíván megvalósítani, és ehhez földre lenne 
szüksége, milyen többlet lehetőségekkel rendelkezik?
▐ A települési önkormányzat, ha talál a piacon olyan 
földet, amelyet meg kíván és meg is tud vásárolni, ak-
kor azt megteheti. Ebben az esetben a törvénynek az 
elővásárlásra vonatkozó szabályait szintén nem kell al-
kalmazni.
▐ Sikerült megállapodnom egy másik föld tulajdonos-
sal, hogy mindkettőnknek kedvező földcserét tudnánk 
lebonyolítani. Vannak-e korlátozások az új szabályok 
között ezen a területen?
▐ A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet 
megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tu-
lajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak köte-
lezettséget és
 a) a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt meg-
szerző cserepartnernek a már tulajdonában álló föld-
részletével azonos településen fekszik, vagy
 b) a cserepartnerek
 ba) egyike helyben lakónak minősül, vagy
 bb) egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzem-
központja legalább 3 éve azon a településen van, amely-
nek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld 
fekvése szerinti település közigazgatási határától köz-
úton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 
legfeljebb 20 km távolságra van.

Mikó Zoltán

HIRDETÉS
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Palicson tartotta ülését 
a Kárpát-medencei 
Magyar Gazdák 
Egyeztetõ Fóruma
A mintegy kéttucat szervezetet tömörítõ Fórum tavaly májusban alakult 
azzal a céllal, hogy az anyaország és a határon túli magyarlakta terüle-
tek agráriuma több szálon kötõdjön egymáshoz, a gazdaságfejlesztés 
és vidékfejlesztés feladataira közös megoldások szülessenek. A február 
23-án kezdõdött kétnapos rendezvénynek, elõször nem magyarországi 
helyszínként, a vajdasági Palics városa adott otthont. 

Palicson tartotta ülését a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma. 
Nem formális tárgyalások, sokkal inkább szakmai eszmecserék ezek a találko-
zók, amelyeknek gerincét az összetartozásból fakadó érzelmek adják, természe-

tesen a gazdasági érdekeken túl – hangsúlyozta köszöntőjében Győrff y Balázs a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Elkezdődött egy közös gondolkodás arról, hogy 
a NAK rendszerében, szervezeti struktúrájában milyen lehetőségek rejlenek a határon 
túli gazdálkodók számára. Jelzésértékű tény, hogy a budapesti AGROmashEXPO-ra 
sok ezer határon túli gazda tudott a kamara segítségével ingyenesen belépőhöz jutni, 
de ez csak a kezdet. Győrff y Balázs bejelentette: a magyarországi tagsági kártyához 
kapcsolódó kedvezmények a külhoni szervezetek számára is hamarosan elérhetővé 
válnak, erről már el is kezdődtek a megbeszélések, és a partnerek visszajelzése pozitív. 
Ezzel is élénkíthetők a gazdasági kapcsolatot a határ egyik, illetve másik oldalán 
lévők között, hogy az értékesítés, a beszerzés sokkal könnyebb és olcsóbb legyen. Ez 
már gazdasági szempontból is értelmezhető kapcsolatot jelentene az anyaországi és 
a határon túli gazdálkodók között, ami kézzelfogható gazdasági előnyöket biztosít 
a NAK minden tagja számára– tette hozzá a kamara elnöke.

Tóth Katalin, a magyar szakminisztérium helyettes államtitkára a ma-
gyarság szülőföldön maradásának és boldogulásának fontosságát emelte ki. 

A 2014-20-as uniós költségvetési források, az Európai 
Területi Együttműködés határon átívelő programjai 
kitűnő lehetőségeket nyújtanak a gazdaság- és vál-
lalkozásfejlesztésre. Magyarország átadná azokat a 
tapasztalatokat, amelyeket a saját európai uniós fel-
készülése és tagsága során szerzett. A tárca a szakmai 
munkában számít a Kárpát-medence valamennyi 
gazdálkodójának érdekképviseletét felvállaló Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarára.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a Kárpát-medence egy egységes gazdasági térség-
nek tekinthető. Fontos az itt élő magyar gazdák közötti 
kapcsolatok erősítése, hiszen komoly lehetőségek van-
nak összefogásban. A Kárpát-medencei magyar közös-
ségek gazdasági megerősödésére stratégiát dolgozott 
ki a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság és ebben 
jelentős szerep jut a mezőgazdaságnak – nyilatkozta 
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár. „Egész Kár-
pát-medence legjobb termőterületei, talajadottságai 
itt találhatóak a Vajdaságban. Meggyőződésem, hogy 
ki fogják tudni használni ezt a lehetőséget a vajdasági 
gazdálkodók. Ehhez szeretnénk azt a segítséget megad-
ni, hogy legyen olyan gazdasági alap, amire építve meg 
tudnak erősödni a helyi gazdálkodók”- tette hozzá.

Példaértékű a vajdasági agrárszervezetek egyesülése 
– emelte ki Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövet-
ség elnöke. A szerbiai gazdálkodóknak kiszámítható 
gazdasági feltételrendszerre van szükségük, ami piacot, 
technológiát, eladható terméket és állami támoga-
táspolitikát jelent, annak érdekében, hogy becsületes 
munkából meg lehessen élni. 

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fó-
ruma következő ülését, a tervek szerint, júniusban, 
Budapesten tartja. 

Kádasi Bali Csaba
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Vonzó munkaerõ-piaci 
lehetõségek 
a határrégiókban
Nemzetközi projektben vett részt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 
keretében.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társ-közreműködésével, a Szlovák Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Kamara vezetésével eredményesen zárult le egy, 
az Európai Unió által támogatott nemzetközi projekt, amely a két ország 

határmenti régiójának munkaerőpiaci fellendítése érdekében jött létre.
Magyarország és Szlovákia közös határrégiójában mérsékelten a gazdasági 

helyzet számos lehetőséget rejt. Színvonalas szak- és felsőoktatási intézmények mű-
ködnek a határ mindkét oldalán, fejlődő multinacionális és helyi cégek, verseny-
képes kis- és középvállalkozások végeznek munkát, de közöttük a munkaerőpiaci 
együttműködés visszafogott. 

Jelen helyzet megváltoztatását akarja elérni a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program keretében létrejött, „Vonzó munkaerő-piaci 
lehetőségek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban” (HUSK/1101/1.6.2/0138) 
című projekt, melynek célja Magyarország és Szlovákia határrégiója gazdasági ver-
senyképességének fejlesztése és információáramlásának gyorsítása. A nemzetközi 
együttműködésen alapuló program 2013. február 1. és 2014. január 31. között 
valósult meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) összesen 178 000 
eurós támogatásával.

A projektpartnerek támogatják az Unió azon törekvését, hogy a térségben 
működő vállalkozások közti munkaerőáramlás javuljon, ezáltal a régió gazdasági 
szempontból elérhetőbb, hozzáférhetőbb legyen. A projekt eredménye egy olyan 
internet alapú komplex munkaerő-adatbázis létrehozása, amely összeköttetési le-
hetőséget biztosít az agrár- és élelmiszeriparban a munkavállalók és a munkáltatók 
között: a magyar oldalon Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, 
Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, míg északi 
szomszédunknál  a pozsonyi, a nagyszombati, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai 
közigazgatási kerületekben.

A szlovák és a magyar régió gazdaságának működése, és az ott élők mindennap-
jai szempontjából számos olyan munkalehetőség, tevékenység nem ismert, vagy 
nem érhető el jelenleg, amely a térség gazdaságának működését országhatártól 
és nemzetiségtől függetlenül előre tudná mozdítani. A projekt résztvevői ezért 
egy olyan komplex munkaerő-piaci adattárat hoztak létre, amely mind a szlovák, 
mind a magyar munkavállalók, munkáltatók és oktatási intézetek számára segíthet 
megtalálni az egymáshoz vezető utat. 

A kétnyelvű honlapon mind az álláskeresők, mind pedig az állást kínáló cégek 
és gazdasági szervezetek regisztrálhatnak saját profi l létrehozásával. A feltöltött 
adatokkal és referenciákkal így a munkáltatók tájékozódhatnak a megfelelő mun-
kaerő felől, a munkavállalók pedig a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén 
meghirdetett álláslehetőségek felől informálódhatnak. A portál ezen kívül agrár-
gazdasággal foglalkozó szakiskoláknak és egyéb, e szakterülettel foglalkozó okta-

tási intézményeknek is segítséget nyújt programjaik 
népszerűsítéséhez.

Az internetes adatbázist a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara érintett megyei igazgatóságain keresztül 
számos fórumon ismertette. Felkerestünk megyei 
munkaügyi központokat, állásközvetítő cégeket és 
szakembereket, illetve olyan, élelmiszeriparral és 
mezőgazdasággal foglalkozó szakiskolákat is, mint 
például a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakképző Iskola, vagy a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem. A munkaadók mellett megszólítottuk 
a munkakeresőket, jövőjüket tervező diákokat is a no-
vemberben megrendezésre került nyíregyházi „Dönts 
jól, jövőd a tét!”, illetve az ózdi „Szabad a pálya” című 
pályaválasztási kiállításokon is.   

Tájékozódni és regisztrálni a elején www.agrowork.
eu honlapon lehet, az adatbázis használata térítésmen-
tes. A Határon Átnyúló Együttműködési Programról 
bővebb információk a www.husk-cbc.eu honlapon 
érhetők el.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Külkapcsolati Igazgatóság
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Összefogás a tanyai 
termékekért
Igazi látványkonyhával nyitotta idei programsorozatát a szegedi Mars téri 
piacon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete. 
Február 15-én az alföldi toros káposzta és sertéshálóban sütött köleses 
tüdõs hurka voltak a „sztárok” a terítéken, de jól szerepeltek a hagyo-
mányos receptúrával készül sajtok és lekvárok is.

A Tisza-parti város 
közönsége már 
tavaly is kapott 

ízelítőt a csongrádi ta-
nyákon termett fi nom-
ságokból. Idén is siker-
rel pályázott a megyei 
kamara és a Csongrád 
Megyei Agrár Nonprofi t 
Közhasznú Kft.: az erre 
az évre elnyert 14 millió 
forintnak köszönhető a 
folytatás. Sőt, tíz faházat 
is vásároltak, így hama-
rosan más vásárokban, 
kiállításokon és „népün-
nepélyeken” is kínálni 
tudják a jó minőségű 
tanyasi termékeket.

A „tanyai termékek 
piacra jutásának elősegí-
tése” program fő célja a 
tanyán gazdálkodók piacának bővítése. Ehhez elsősorban az kell, hogy a vásárlók 
megismerjék és megszeressék a kézműves termékeket, hiszen csak erre a bizalomra 
épülhet minden további lépés. Ennek érdekében, a már említett „kitelepülések” 
mellett, igényes kiadvány kelti jó hírét a gazdaságoknak és termékeiknek. A program 
emellett a tanyagazdák közötti együttműködést is pártolja, illetve új tevékenységek 
felvételére is buzdít. Sikerrel indult például a gyógy- és fűszernövény termesztői 
tanfolyam, az alternatív gazdálkodási formák támogatására.

Kispál Ferenc, a NAK Csongrád megyei elnöke szerint, ha valaki csak egyszer 
is megkóstolja ezeket a termékeket, felfedezi és megszereti a régi ízeket és biztos 
lehet abban is, hogy egészséges, ellenőrzött módon készült terméket rakhat a 
kosarába. Szegeden már közelíti a százat a kiadott termelői kártyák száma. A Mars 
téri piacon folytatódik a tavaly elkezdett Tanyai Termelők Piaci Napja sorozat, 
a vásárlók továbbra is kereshetik hétfőn, csütörtökön és pénteken a termelőket, 
de többségük itt árusít szombaton is. A februárihoz hasonló gasztronómiai 
rendezvény pedig március 8-án és április 12-én lesz. A kóstolóhoz kinyomtatott 
recepteket is kapnak a látogatók. 

Kádasi Bali Csaba

Ismét igényelhetõ 
támogatás 
A szõlõtermelõk esélye

Az április 1. és július 15. közötti időszakban azok 
a gazdák adhatnak be támogatási kérelmet, 
akik tavaly már egyéni tervet nyújtottak be és 

az MVH azt jóváhagyta. A 142/2012. (XII. 27.) VM 
rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és – 
átállítására szolgáló támogatás feltételeit, a 2012/2013. 
borpiaci évtől igényelhetővel egyezőnek írja elő. A 
hivatal a borvidéki terv alapján készült egyéni terve-
ket a beérkezés sorrendjében, az adott borpiaci évben 
február 28-ig bírálja el.

A támogatást  legalább 0,2 ha nagyságú, egy hasz-
náló kezelésében lévő, összefüggő területű ültetvények 
esetén lehet igénybe venni. A tevékenységet egy vagy 
két borpiaci év alatt lehet végrehajtani. Ha a tevékeny-
ség két egymást követő évben történik, az első évben 
csak az ültetésre adható támogatás, a második évben 
kell megvalósítani a teljes körű támrendszer létesítést, 
valamint az elpusztult tövek pótlását. A kérelmező 
kizárólag igazolt származású, hatóságilag engedélyezett 
szaporítóanyagot használhat fel.

A támogatási kérelemhez csatolni kell az ültetvény 
támrendszeréről készített vázrajzot, fel kell tüntetni 
az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok 
átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a 
végoszlop rögzítés módját. Ugyancsak része a kérelem-
nek az ültetvényleltár, a szaporítóanyagra vonatkozó 
származási igazolás másolata vagy a certifi kációs címke. 
A támogatási kérelmet az MVH honlapján közzétett, 
az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti 
nyomtatványon fogadják, egy gazdálkodó akár többet 
is beadhat.

Túligénylés esetén, a keret kimerülése napján teljessé 
vált támogatási kérelmek közötti sorrend a területnagy-
ság növekvő sorrendjével azonos. A kifi zetés határideje 
a vonatkozó pénzügyi év október 15-e.
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Kérdõíves felmérés az ÁFA-
csökkentés hatásairól
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara február elején kezdte meg az élõ- 
és a hasított félsertés ÁFA kulcsának változásával összefüggõ ágazati 
tapasztalatok összegyûjtését. A felmérés teljes mértékben anonim, a 
kitöltõnek mindössze a megyét kell feltüntetni az íveken, ezt is csak 
azért, hogy az országon belüli eloszlás is mérhetõ legyen.

Kérdezzen a Kamara 
szakértõitõl !

A kérdőív elsősorban azt vizsgálja, hogy az ágazati szereplőknek a beszerzés, 
értékesítés és a fi nanszírozás területén vannak-e már konkrét, az áfa csökken-
téséhez köthető tapasztalataik, hol látható már konkrét eredmény, és később 

mely területeken számítanak még változásra. Az általános ágazati tapasztalatokon 
kívül vizsgáljuk a sertéstenyésztők és állattartók számára fontos területeket, úgymint 
a feldolgozói kereslet változását a hazai alapanyag iránt, vagy a tenyésztők esetleges 
fi nanszírozási problémáinak kezelési módjait. A vágóhidak és feldolgozók szem-
pontjából az alapanyag beszerzést, a 
likviditási helyzet alakulását, az üzemi 
gyakorlatok változását és az értékesítés 
területén tapasztalható elvárásaikat 
mérjük fel.

A Kamara megyei elnökei és az ál-
lattenyésztési osztályvezetők javaslatá-
ra, a szakmai igazgatóság munkatársai 
valamint a falugazdászok keresik meg 
személyesen, illetve e-mailben az érin-
tett kamarai tagokat. Megyénként 4-8 
tenyésztő és állattartó számíthat a fel-
kérésre, a szórásban kisebb és nagyobb 
gazdaságok is lesznek. 

A sertés vágóhidakat és feldolgozó 
üzemeket pedig, az élelmiszeripari 
igazgatóság irányításával, a megyei 
élelmiszeripari referensek személyesen 
látogatják végig minden megyében.

A célirányosan összeállított kérdő-
ív, valamint a személyes megkeresések az új ÁFA rendelet hatásainak széleskörű 
áttekintésére adnak alkalmat. Az ágazatra gyakorolt hatásokat az év folyamán 
több alkalommal is vizsgáljuk, hogy folyamatában is látható legyen a változás. A 
felmérés eredményei nagymértékben segítik a Vidékfejlesztési Minisztérium által 
létrehozott Áfa monitoring bizottság munkáját, amelyben a NAK is részt vesz, 
mint kezdeményező szervezet.

A Kamara bízik abban: a kiértékelések után pozitív hatásokról számolhat be, 
ezzel is megerősítve, hogy más termékpályák esetében is releváns út lehet az áfa 
csökkentés. Kérjük, támogassa munkánkat azzal, hogy a kérdőív kitöltésével 
megosztja velünk tapasztalatait!

NAK Mezőgazdasági Igazgatóság 
   NAK Élelmiszeripari Igazgatóság

A szakmai portál folyamatos fejlesztői munkáinak 
eredményeképpen új szolgáltatással bővítettük palet-
tánkat. Kérdéseikkel mostantól közvetlenül az adott 
szakterület felelőséhez fordulhatnak.

A Kamara szakmai portálját, azaz a „tudas.nak.
hu”-t az 2014. január 1-től indítottuk el azért, hogy 
a tagjainkat érintő valamennyi szakmai témakörben 
naprakész tájékoztatást tudjunk nyújtani. A munka 
azonban ezzel még koránt sem ért véget: tartalmak 
folyamatos frissítésén túl igyekszünk továbbfejlesz-
teni a honlap struktúráját, illetve bővíteni a portálon 
keresztül elérhető szolgáltatások körét.

Mostantól a portál jobb oldali sávjában található té-
makörökhöz és a Támogatások menüpontban elhelye-
zett valamennyi támogatáshoz kapcsolódó kérdését a 
portálon keresztül, közvetlen módon tudja eljuttatni a 
téma szakértőjéhez. Ehhez nem kell mást tennie, mint 
az Önt érdeklő témakör kiválasztását követően a boríték 
ikonra kattintva nevének és e-mail címének megadásával 
feltennie kérdését. Szakértőink rövid határidőn belül 
megküldik a választ az Ön e-mail címére, amennyiben 
azonban a válaszadás hosszabb időt vesz igénybe, akkor 
arról értesítést küldünk. Kérdéseiket bátran fogalmazzák 
meg akár a jogszabályok, pályázati kiírások értelmezésé-
re, akár konkrét szakmai esetekre vonatkozóan.

Forduljanak bizalommal a Kamara szakértőihez! 
Állunk tagjaink rendelkezésére!

A NAK és a vadásztársadalom
A NAK együttmûködési megállapodást írt alá 
az Országos Magyar Vadászati Védegylet-
tel és az Országos Magyar Vadászkamarával 
a FEHOVA Nemzetközi Kiállítás nyitó napján. 
A szervezetek vállalták, hogy közremûködnek 
egymással az élôhelyek védelmében, az erdô- és 
mezôgazdálkodás érdekeivel összhangban álló 
fejlesztésben, valamint az országos környezet- és 
természetvédelmi feladatok végrehajtásában. A 
megállapodásban foglaltak szerint a három szer-
vezet a mezô-, erdô- és vadgazdálkodást érintô 
jogszabályok megalkotásánál egyezteti álláspont-
ját, feltérképezi a vadgazdálkodás területén a 
közös szerepvállalás lehetôségeit, együttmûködik 
a hazai vadászati kultúra fejlesztése érdekében és 
kölcsönösen segíti a bel- és külpiaci lehetôségek 
jobb kihasználását.



A Fitohorm Kft. a 70-es évek óta foglalkozik a lombtrágyák hatásának vizsgála-

tával és gyártásával. Elsőnek az akkoriban használt sóoldatok és szuszpenziók 

hatását vizsgálták, amelyek nem hasznosultak a növényekben a tőlük elvárt mérték-

ben. Ezek után (a ma is gyakran használt) komplex képzők segítségével vizsgálták a 

tápanyagok felvételét, melyek már jó eredményeket hoztak, de a kompatibilitásuk 

nem volt jó, mert a fehérje típusúak (aminosavak) könnyen kicsapódtak a vegyszerek 

hozzáadásakor. Más komplexek pedig túl stabilnak látszódtak ahhoz, hogy lombon 

keresztül jól hasznosuljanak. A kutató csoport munkája eredményeként megalkotott 

egy olyan kelátot, amely jó keverhetőséggel (kompatibilitással), a sókhoz képest 

100-szoros felvételi hatékonysággal rendelkezik, így a növények a kelatizált táp-

elemeket nagyon könnyen fel tudják venni. Mindemellett természetazonos szerke-

zetű, amely segítségével biostimuláló  hatást fejt ki. Azáltal, hogy az így kijuttatott 

FitoHorm lombtrágya befolyásolja az anyagcsere folyamatokat, termésnövelő és 

minőségjavító hatású. A növények mikroelem igényét akár 100%-ban kielégíthetjük 

FitoHorm lombtrágyákkal. A FitoHorm készítményekben levő makroelemek (nitrogén, 

foszfor, kálium) lombon keresztüli kijuttatásával mérsékeljük a környezeti stresz-

szek káros hatását és javítjuk a növények biológiai folyamatait, amely segítségével a 

növény könnyebben veszi ki a talajból a neki szükséges tápelemeket.

Milyen termékeket és miért használjunk?

FitoHorm Búza (Gabona)
A minőségi gabonafélék számára nélkülözhetetlen tápelemeket tartalmaz. Ilyen pl. a 

réz, vagy a mangán, amelyek hozzáadásával a bokrosodást, valamint a virágszerveken 

belül a kalászkák képződését is stimulálhatjuk. Használatával csökkenthető a téli és 

tavaszi aszálykár mértéke. A termékben található kén segíti a nitrogén beépülését, 

fokozza a fehérjék képződését, és növeli a sikértartalmat. A FitoHorm Búza (Gabona) 

komplex  tápelem-tartalma jelentősen javítja a gabonafélék kondícióját, ellenálló 

képességét.

FitoHorm Olajnövény
A jó megtermékenyüléshez és nektártermeléshez nélkü-

lözhetetlen bórt tartalmaz. A termékben lévő kén segíti 

a fejlődésnek indult termések növekedését, kitelését és 

növeli azok olajtartalmát,. repcében pedig fokozza az 

oldalelágazások kihajtását. A molibdén segíti a levélle-

mez kialakulását. A FitoHorm Olajnövény fokozza a növé-

nyek jobb tápanyag- és vízhasznosítását.

FitoHorm Kukorica
A FitoHorm Kukoricában lévő cink segítségével a csövek 

és szemek számát és minőségét tekintve a genetikai 

potenciál megközelíthető. A termék összetétele erősíti 

a gyökerek korai fejlődését, így a növény nem szakad el 

a talajban levő víztől.

Keresse a mikrogranulált starterműtrágyák vetélytársát, a 

folyékony, permetezhető FitoHorm Turbo Foszfort! Infor-

mációk a honlapunkon találhatók (www.fitohorm.hu).

FitoHorm Szőlő-Gyümölcs
Ökológiai gazdálkodásban is használható! Elsősorban az 

asszimilációs felület hiánytalan működését biztosítja, ami 

a tökéletes megtermékenyülés, az egészséges termő-

rügyalap-képződés, a jól tárolható és szállítható minőségi 

árualap-előállítás alapja.

A gyümölcstermesztésben használható további terméke-

inket (pl. rézoldat, cinkoldat, bóroldat, kalciumoldat stb.) 

keresse honlapunkon (www.fitohorm.hu).

FitoHorm a zöldségnövényeknek
Számos, a nyugati versenytársaink termékeivel azonos 

hatékonysággal rendelkező készítmény megtalálható 

a palettánkon, amelyek részletes leírása honlapunkon 

(www.fitohorm.hu) olvasható. Ilyenek pl.: FitoHorm Turbo 

Foszfor, FitoHorm Turbo Kalcium, FitoHorm Turbo Kálium, 

FitoHorm Turbo Kén stb.

Miért lombtrágyázzuk  
növényeinket?
Időszakonként a talajon keresztüli tápanyagfelvétel gyakran gátolt, ami 
azért probléma, mert az esetek többségében ez éppen valamilyen fontos 
élettani szakaszban történik meg (gyökeresedés, bokrosodás, virágzás, ter-
mésnevelés). Az ezekben az időszakokban kialakult rossz ellátás termés-
kieséssel jár. Ilyenkor a lombtrágyázás az egyetlen lehetőség az előbb emlí-
tett stresszhelyzetek feloldására, illetve túlélésére.

www.fitohorm.hu

...ami természetesen jár a növénynek!

HIRDETÉS
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Egy új védjegy: 
a tájgazda
A gazdálkodói jövedelmek növelésében és a egészségi állapot javí-
tásában (prevenció), az életmód formálásán keresztül, a megfelelõ 
minõségi étkezéssel lehet leghamarabb kedvezõ eredményeket elérni. 
Ennek központi szereplõje a közétkeztetés és az élelmiszer-forgalmazás 
lehet ma Magyarországon.

A kis- és nagytelepüléseken sokan rendelkeznek termőfölddel, megművelhető 
területtel, de nincsenek kellő mértékben birtokában a minőségi élelem-anya-
gok termelési agrártechnológiájának, és ez idáig nem segítette a termelőket 

a jó minőséget hitelesítő tanúsítási rendszer sem, amely egyben jó piaci lehetőséget 
is kínál.

A családok egészséges ételalapanyagai, valamint a gyermek-, a diák- és munkahelyi 
közétkeztetésben előírt normák a helyi és tájgazdálkodásból származó termékekkel 
biztosíthatóak első sorban. Így munkahelyeket teremthetünk úgyis, hogy közben 
egészségesebben étkezünk.

Hosszú távon az a mezőgazdasági termelés tartható fenn, amelynek célja:
megfelelő mennyiségű, magas minőségű és egészséges élelem és rostanyag elő-• 

állítása, valamint gazdaságos, fenntartható és életképes termelésének biztosítása;
a természeti, a helyi adottságoknak megfelelő legjobb technológiák és a ha-• 

gyományos gazdálkodási eljárások együttes alkalmazása;
a termelő gazdák, vidéki közösségek életkörülményeinek javítása.• 

Megegyező a célkitűzése a 2014-ben induló és levédett TájGazda minőség- és 
eredet- tanúsítási programnak, azzal kiegészítve, hogy mindezt hitelesen tanúsítani 
is kívánja. 

A biztonságos élelem termelés érdekében számos uniós, drága és bonyolult 
minősítő rendszert fejlesztettek ki, de ezek egyike sem alkalmas a magyar gazdák 
lehetőségei és gazdálkodási viszonyai között a termelés, alapanyag előállítás és 
a technológiai folyamat tanúsítására, viszont a Tájgazda program és tanúsítási 

rendszer  igen, hiszen kifejlesztésénél a táj adottságait, 
a megbízhatóságot, az egyszerűséget és a alacsony árat 
vettük alapul.

A TájGazda program alkalmazásának egyik alapja 
az integrált, tájjelleghez igazodó, fenntartható növény-
termesztés, ezen belül is az integrált, természetközeli, 
modern technológiák használatát ösztönző növény-
védelem, és az ilyen takarmánytermesztésen alapuló 
natúr állattenyésztés. A TájGazda program a mező-
gazdaság és az élelmiszeripar meglévő jogszabályainak 
és előírásainak betartása mellett azokra a lényeges és 
legjobb termesztési, előállítási gyakorlatokra vonatko-
zik, amelyek biztosítják, hogy az adott árut az élelmi-
szerbiztonsági követelményeknek, az egészségmegőrzés 
szükségleteinek és a vásárlók igényeinek megfelelő 
többlet minőségben állítsák elő.

A TájGazda rendszer az önkéntes lánctanúsítást 
preferálja. Tehát az alapanyagok minőségét a terme-
lés, a tartás technológiájának tanúsításával biztosítja, 
tanúsítja, továbbá a termékek minőségét a minősített 
(TájGazda tanúsítású) alapanyagok használatával és a 
alkalmazott technológia minősítésével tanúsítja. Ennek 
kapcsán fontos ismeret, miszerint a tanúsítás mindig 
arra ad garanciát, hogy egy bizonyos előírásban (fel-
tétel rendszerben) rögzített minőségi és technológiai 
jellemzők milyen mértékben kerültek betartásra, illetve 
megvalósításra. Egyes tanúsítási rendszerek az élelmiszer- 
ellátási láncban egyrészt vállalkozások közötti szinten 
működnek (business – to – business, B2B), másrészt 
pedig vállalkozások és fogyasztók között (business – to – 
consumers, B2C. A TájGazda rendszer mindkét szinten 
tanúsítani kíván az élelmiszer-ellátási láncban.

A TájGazda tanúsítás megvalósítása egy „online” 
tanúsítási rendszer, alapja a gazdák rendszeres szak-
értői, részletes gazdálkodási fölmérése (auditálása), 
amit kiegészít az évenkénti „önbevalláson” alapuló 
értékelés, mint például a gazdálkodási és termelési 
adatok internetes felületen történő megjelenítése és 
adatszolgáltatása, valamint a gazdálkodás helyszíni 
ellenőrzése. Az informatikával nehezen boldoguló 
gazdákat segítjük, az adatfölvitelt a papíralapú adat-
szolgáltatás megküldése esetén elvégezzük. A gazdál-
kodási és termék-előállítási jellemzők a tájgazda.hu 
honlapon láthatóak lesznek.

Jelenleg a dél-alföldi régió három megyéjében fo-
lyik a gazdák tájékoztatása. Eddig mintegy 10 elő-
adás hangzott el, mint pl. Kondoros, Doboz, Kecs-
kemét, Gyomaendrőd, Nagyszénás, Csabacsűd, 
Mezőkovácsháza, Mezőhegyes stb. településeken. A 
legújabb hírek szerint a Mintamenza program négy Bé-
kés megyei község alapanyag-beszállításait a TájGazda 
minősítéssel kívánja befogadni. 

Dr. Márai Géza
c. egyetemi docens , Szent István Egyetem, Gödöllő

 Csibor Géza
elnök, Veritas Kulturális Egyesület, Békés
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NAK Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete

Megyénkben, mint Magyarország legnagyobb 
területű és agrárgazdasági szempontból is 
egyik legjelentősebb, legváltozatosabb me-

gyéjében valamennyi ágazat a növénytermesztés, zöld-
ség, gyümölcstermelés, vízi szárnyas, sertéstenyésztés, 
méhészet, halászat, őshonos állattenyésztés, malomipar, 
sütőipar, tejipar, húsipar, konzervipar  jelentős súllyal 
képviselteti magát. Nem véletlen tehát, hogy itt - a 
Duna-Tisza közén - keletkezik hazánk agrárterme-
lésből származó GDP-jének több mint 20 százaléka. 
Elengedhetetlen, hogy a megye negyvenezer kamarai 
tagjának szolgálatában egy elhivatott, segítőkész me-
gyei szervezet álljon. Az alábbi táblázattal szeretnénk 
segíteni tagjainkat abban, hogy könnyen kapcsolatot 
tudjanak teremteni a Bács-Kiskun Megyei Szervezet 
munkatársaival, tisztségviselőivel.

A fenti elérhetőségeken túl a bacskiskun@nak.
hu e-mail címen vagy 6000 Kecskemét Tatár sor 
6. levelezési címen állunk tisztelt tagjaink rendel-
kezésére.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KOMÁROMY ZOLTÁN

NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezet bemutatása
Megyei elnök

Domján Gergely  elnök 70/453-5222

Turbucz-Nagy Rita elnöki kabinetvezetõ 70/453-8500

Alelnökök, osztályvezetõk

Csanádi Lajos Általános alelnök, Mikro- kis és középvállalkozások; 30/619-6211

Polyák Imre Mezõgazdaságért felelôs alelnök 30/953-7943

Rozsi József 1 - Szántóföldi növénytermesztési osztály 30/951-0579

Roszik Tamás 2 - Kertészeti osztály 30/939-8316

Ribárszki Zsolt 3 - Növénytermesztési beszállítóipari és kereskedelmi osztály 20/925-4799

Szántó István 4 - Állattenyésztési osztály 20/944-1751

Horváth Gábor 5 - Állattenyésztési beszállítóipari és kereskedelmi osztály 30/995-8701

Ignácz Ferenc 6 - Mezôgazdasági termékkereskedelmi osztály 30/217-5324

Molitórisz Károly Élelmiszeriparért felelõs alelnök 20/944-4597

Juhász Zsolt 7 - Malom- és sütôipari osztály 20/9121-589

Dr. Mészáros Zsolt 8 - Húsfeldolgozási osztály 30/327-8153

Dr. Pintér Andrásné 9 - Tejfeldolgozási osztály 20/336-3555

Szentpéteri Attila 11 - Szôlôtermesztési, borászati és italgyártási osztály 70/453-5250

Kissné Kézér Edit 12 - Élelmiszer-feldolgozási és -kereskedelmi osztály 20/439-4513

Gáspár Ferenc Vidékfejlesztésért felelõs alelnök 70/453-9000

Kákonyi Károlyné 13 - Agrárgazdasági szolgáltatási osztály 30/953-7166

Sipos István Károly 14 - Erdô-, vad- és halgazdálkodási osztály 30/998-8450

Ujvári Zsolt 15 - Agrár környezetgazdálkodási és innovációs osztály 70/453-5251

NAK Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága - ügyintézõ szervezete:

Madari Örs Igazgató 70/453-6299

Kántorné Mák Krisztina titkársági asszisztens 76/497-072

Csontosne Zsikla Sára titkársági asszisztens 76/497-072

Komáromy Zoltán informatikai munkatárs 76/497-072

Szakmai referensek

Bogárominé Sebõk Ildikó Szakképzési referens 30/998-5694

Városi Orsolya Élelmiszeripari referens 30/868-6513

Kõvári Tímea Vidékfejlesztési referens 30/415-9816

Jogsegélyszolgálat

dr. Kormányos Nóra Kecskemét 76/497-072

dr. Molnár Anikó Kiskunhalas 77/528-977

dr. Brandt Anna Solt 76/539-042

Falugazdász Központok

Hegedûs Károly Bajai falugazdász körzetközpont 70/436-1376

Lengyel Endre Jánoshalmi falugazdász Körzetközpont 70/436-1413

Nagy Attila Kalocsai falugazdász Körzetközpont 70/436-1377

Szabó Andrea Kecskeméti falugazdász Körzetközpont /FÔFALUGAZDÁSZ/ 70/436-1387

Kiss Zsoltné Kiskôrösi falugazdász Körzetközpont 70/436-1392

Gyuris Ferenc Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai falugazdász 
Körzetközpont

70/436-1373

Szabó Imre   Kiskunhalasi falugazdász Körzetközpont 70/436-1409

Gyuris Ferenc Kiskunmajsai falugazdász Körzetközpont 70/436-1373

Kaszás László Szalkszentmártoni falugazdász Körzetközpont 70/436-1379
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SZEREZZEN MEZŐGAZDASÁGI VÉGZETTSÉGET kedvezményesen! 
Feleljen meg az „új földtörvény” elvárásainak! 

ARANYKALÁSZOS GAZDA, MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS, MÉHÉSZ... még távoktatásban. 
www.olcsokepzes.hu , 70/204-5657, 70/204-5698                                    Eng: E-000078/2014 Akkr: AL-0256

A gépforgalmazók is 
együttmûködnek
Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter nyitotta meg január 29 - én a 
32. Agromasexpo kiállítást. Harsányi Zsolt, a Mezõgazdasági Eszköz- és 
Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) elnöke a kiállításon  
együttmûködési megállapodást írt alá Gyõrffy Balázzsal, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökével. A két fél azt reméli, hogy az 
együttmûködés révén a tagság érdekei könnyebben érvényesülnek, s 
az információáramlás is meggyorsul.

Harsányi Zsolt a megállapodásról elmondta, hogy a MEGFOSZ a Kamara 
tagjaival napi, szoros kapcsolatban áll, hiszen aki mezőgazdasággal foglal-
kozik, annak biztos, hogy van legalább egy traktorja, valamilyen munka-

gépe. Ezeket a gépeket a gépforgalmazóktól tudják a gazdák megvásárolni, a gépek 
karbantartását ezekkel a cégekkel tudják elvégeztetni, s innen tudják az alkatrészeket 
beszerezni. A gépek kezelését is a cégeken keresztül tanulják meg a gazdák, vagyis a 
szoros munkakapcsolat révén a gazdák biztonságosan végezhetik a munkájukat.

A MEGFOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a szövetség a magyar gépforgalmazókat 
tömöríti, és azért kötöttek szerződést a NAK-kal, mert továbbra is szeretnék a gazdákat a 
magyar cégeken keresztül ellátni a megfelelő, korszerű, ma már minden igényt kielégítő 
mezőgazdasági gépekkel. Mindez persze nem csak a szerződésen múlik, de egy ilyen 
együttműködés mindenképpen jó hatással bír a piaci kapcsolatokra is. A gazdák köny-
nyebben hozzájutnak a megfelelő információhoz a gépforgalmazóktól, hiszen a NAK 
a maga hálózatán keresztül képes a legfrissebb információkat eljuttatni a tagjaihoz. Az 
együttműködés abban is segít, hogy a két szervezet közötti párbeszéd szorossá válik. 
Harsányi Zsolt azt hangsúlyozta, hogy a MEGFOSZ mindenkor elmondja a maga állás-
pontját, véleményét egy-egy adott kérdéskörben, s nem fél attól, hogy a NAK vezetői más 
véleményen lennének. Ily módon a MEGFOSZ „hangja” is felerősödik, nemkülönben 
a tagságé, hiszen a szövetség a saját tagságán keresztül gyűjti be a gazdák véleményét is. 
Most például a gazdákkal együtt nagyon várják az ÁTK 5. pályázat értékelésének az 

eredményét. Több mint 2200 pályázat érkezett be a mi-
nisztériumhoz, amelyek elbírálása még tart. A pályázatok 
révén, csaknem 60 milliárd forint értékben, az állattartó 
telepek korszerűsítése valósítható meg. A korszerűsítéshez 
a gépek, berendezések cseréje, új technológiák beállítása 
is hozzátartozik, s a hazai gépforgalmazók készen állnak 
a gazdák igényeinek kielégítésére. Az elnök optimista a 
tekintetben, hogy az állattartó gazdáknak lesz elegendő 
„erejük” a beruházások végrehajtásához, hiszen az elmúlt 
évben már jobb évet zártak gazdálkodás szempontjából 
az állattartó telepek, s ennek is köszönhető, hogy tavaly 
nőtt a gépforgalmazás.  

Győrff y Balázs, a NAK elnöke is örömmel látta el a 
kézjegyével az együttműködési megállapodást. A kiál-
lításon összesen három ilyen dokumentumot írtak alá, 
így az együttműködés már 36 szervezettel vált élővé. Az 
elnök arról beszélt, hogy ezek a megállapodások igen 
fontosak a felek számára, mert a szakmai szervezetek, ér-
dekképviseletek sokat segíthetnek a Kamara, a köztestület 
munkájának minőségi alakításában. Ezért sem tartja az 
elnök lehetetlennek, hogy további együttműködési szer-
ződéseket írjanak alá, ők nyitottak minden ilyen kezdemé-
nyezésre, hiszen mindezek csak a hazai mezőgazdaság és 
élelmiszeripar fellendítését szolgálják. A Kamara ugyanis 
közvetlen kapcsolatban áll a kormányzattal, így a gazdák 
véleménye megalapozottabban jut el a kormányzathoz is. 
Márpedig a Kamara az utóbbi évben igen fontos dönté-
sekben hallathatta a hangját, amit meg is tett.

S hogy a szakmai szervezetek miért keresik a kapcsola-
tot a Kamarával? Az elnök szerint ez egyfajta erőt is ad a 
civil szervezeteknek, hiszen nem egyedül kell képviselniük 
a szakmai álláspontjukat, hanem a Kamara a maga súlyá-
val is képes a véleményeik mögé állni. A piaci szereplők 
oldaláról meg az a motiváció, hogy a 400 ezret megközelítő 
kamarai tagság jelentős új piaci lehetőségeket kínál, és 
célirányosan elérhetik a potenciális fogyasztót.

 Hajtun György

Gyõrffy Balázs és Harsányi Zsolt kézfogással is megpe-
csételte az aláírást
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Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Agromashexpo megnyitóján 
értékelte a hazai géppiac helyzetét. „Számunkra különösen jó hír az, hogy 
hazánkban a mezôgazdasági termelôeszközök kereskedelme 15 százalék-
kal bôvült 2013-ban az elôzô évhez képest” – mondta az agrártárca elsô 
embere. Az új gépek vásárlására fordított összeg 17 százalékkal nôtt, ebbôl 
adódóan az ágazat folyamatosan erôsödik. A miniszter hangsúlyozta, hogy 
a Mezôgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége felmé-
rése szerint a traktorértékesítés tavaly elérte a 2000 darabot, s növekszik a 
nagyobb teljesítményû traktorok iránti igény is. 
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Több, mint starter
Új, biológiai mikrogranulált 
starterek a Cheminovától

A mezőgazdaságban a profi torientált termelés fon tossága mellett 
egyre hangsúlyosabbá vá lik a fenntartható mezőgazdaság 
elvének érvényesülése, amelynek egyik célja a környezeti terhelés 

csökkentése és ezen keresztül az agrokemikáliák ésszerűbb felhasználása. 
A növénytermesztésben a peszticideken túl a műtrágya felhasználás okoz 
nagyobb környezeti terhelést (talajok szerkezetének romlása, savanyodás, 
talajélet leromlása stb.), ezért fontos az olyan környezetkímélő, költség 
hatékony trágyázási technológia alkalmazása, mely biológiai hatással is 
rendelkezik, és ezáltal fokozza a tápelemek felvehetőségét a talaj fi zikai 
és mikrobiológiai tulajdonságainak a javításával. Az ilyen trágyázási 
rendszer egyik eleme a mikrogranulált starterműtrágyák alkalmazása. 
Fontos, hogy a forgalomban lévő mikrogranulált starter műtrágyák közül 
nem mindegyik rendelkezik biológiai hatással, ezért a megválasztásánál 
keresse fel a honlapunkat. (www.cheminova.hu)

A Cheminova Magyarország Kft . biológiai hatású mikrogranulált 
starter műtrágyái a Radistart Turbo és a legújabb fejlesztésű Radistart 
Algit. A biológiai hatás eléréséhez több módszer is lehetséges, de a 
legjobb megoldás az olyan összetevők használata, melyek a természetben 
is fellelhetők. Ezt a tulajdonságot a Radistart Turbo és a Radistart 
Algit esetében sikerült megvalósítani.

A Radistart Turbo (Biológiai hatású startertrágya és 
talajkondicionáló 4,5 m/m% N; 24 m/m% P2O5; 1,5 m/m% K2O; 
3,5 m/m% CaO; 1,5 m/m% MgO; 5 m/m% SO3; 2 m/m% Zn; 12,5 
% Zeolit; 10 % Amalgerol tartalommal)   biológiai hatását az 
Amalgerol talaj- és növénykondicionáló készítmény biztosítja, amely 
több mint 20 éve a növénytermesztési technológiák jól bevált eleme.

 A talajok mikrobiális életét jelentősen javítja, életteret és energiát 
biztosítva a talajban élő honos mikroorganizmusoknak, elősegíti a 
tápanyag feltáródást és a jó talajszerkezet kialakulását (levegős, jó 
vízgazdálkodású talaj).  A növénnyel kapcsolatba kerülve látványosan 
fokozza a gyökérrel szimbiózisban élő  mikorrhiza népesség növekedését (akár 7- 
szerese is lehet), melyek segítségével,  sokkal távolabbról is biztosítottá válik a víz 
és a tápanyag felvétel, harmonizálja a tápanyag ellátottságot, fokozza az anyagcsere 
folyamatokat, erősíti a növények stressz tűrő képességét és a növények  jobb kondíciója 
a hozamokban és a minőségben valósul meg. A hagyományos mikrogranulált starter 
műtrágyák esetében tapasztalható volt, különösen a kötött talajok esetében, hogy 
a formuláció és a magas koncentráció ellenére a hasznosulás nem volt megfelelő. 
A Radistart Turbo bevezetésével a készítményben lévő Amalgerol, már ismert 
biológiai hatása bizonyító erejű.

A Cheminova Magyarország Kft . legújabb biológiai hatású mikrogranulált 
starter műtrágyája a Radistart Algit. 

A Radistart Algit (Biológiai startertrágya 10 % zeolit; 15 % alginit; 6,6 
m/m% N; 30 m/m% P2O5; 3,5 m/m% CaO; 1,5 m/m% MgO; 2 m/m% Zn; 
0,5 m/m% Fe; 0,1 m/m% Mo; 100 ppm Ti; 100 ppm Va tartalommal) , olyan 
biológiai hatású műtrágya, mely olyan anyagokat is tartalmaz, mint a zeolit és 
az alginit, melyek a természetben is megtalálhatók és egyensúlyban tartják a talaj 
fi zikai és kémiai tulajdonságait elősegítve a tápelemek felvehetőségét.

A zeolit Magyar or szágon, Tokaj-Hegyalján található különleges kőzet, kémiailag 

a szilikátokhoz tartozik. Több millió évvel 
ezelőtti vulkán kitörések során felszabaduló 
elemek kötődtek meg a kristályrácsában, 
melyek nek egy része a mai termő talajainkból 
már hiányzik, illetve nehezen érhető el 
a növények számára. (Ca, Mg, Na, Fe, 
Mn, Cu, Zn, Mo, Co, B, Ni, V, Ti, Se, 
Si, Al) Óriási fajlagos felületén (60 m2/g) 
reverzibilisen megköthetők plusz tápelemek 
is, így megfelelő tápelem arányokat tudunk 
biztosítani a fiatal növények számára. 
Az alginit olyan megkövesedett alga 
biomasszából és elmállott tufából álló 
kőzet, amely 4-5 millió évvel ezelőtt 
keletkezett különleges körülmények között, 
Magyarországi területen. Az alginit mind a 
talajra, mind a növényekre pozitív élettani 
hatással bír. Talajjavító hatása a zeolithoz 
hasonlóan bizonyított. A talajok szerkezetét 
kedvezően megváltoztatja, jó hatással van a 
talaj vízmegtartó képességére. 1 kg alginit 
akár 1 liter vizet is képes reverzibilisen 
megkötni, megakadályozza a növények 
számára szükséges, fontos tápanyagok 
kimosódását és elősegíti azok folyamatos 
hozzáférhetőségét. Humusztartalma 
elérheti a 45 %-ot is, mely huminsavakban 
gazdag és ez nagymértékben elősegíti a 
tápanyagok hasznosulását javítva a talaj 
huminsav és fulvósav arányát. Ezáltal 
javul a talaj nitrogénszolgáltató képessége és 
serkenti a növények gyökérzetének vízfelvevő 
képességét is. Az alginit önmagában is 
rendkívül gazdag ásványi elemekben. Eddig 
64 ásványi elemet mutattak ki belőle, 
melyek közül kiemelkedő a nitrogén, 
a foszfor, a kálium és a magnézium 
tartalma. Magas mész tartalma (30-
40%) szintén jelentős. Az egyoldalú NPK 

műtrágyázás jelentős mértékben tehető felelőssé a talajok 
elsavanyodásáért. Szakmai hiba, hogy NPK trágyázást 
(különösen 5,5 pH alatti területen) meszezés nélkül 
alkalmazzunk. Gyakorlati adatok alapján hektáronként 
100 kg NPK műtrágya hatóanyagra vonatkoztatva 
ammónium-nitrát esetén 160 kg, karbamid műtrágya 
esetében pedig 180 kg kalcium-karbonátot kellene kiszórni 
a műtrágyák savanyító hatásának a kompenzálására. Az 
alginit magas mész tartalma a gyökérzet körül részben 
orvosolja ezt a problémát is. Magas cinktartalma elősegíti a 
gyökérzet további erősödését és ellensúlyozza a tápelemek 
antagonizmusából eredő tápelem felvételi problémákat. 
Kalcium és magnézium tartalma fokozza a készítmény 
zeolit és alginit tartalmának biológiai hatását és részben 
biztosítja a növények kalcium és cink igényét is. 

További információ: www.cheminova.hu 

Tamasi József – Cheminova Magyarország Kft .

A Radistart Turbo 10 
%-ban Amalgerolt is 
tartalmaz

Radistart Algit 10% 
Zeolit és 15% Alginit 
tartalommal
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Az Agrár Biztosító
Die Österreichische Hagelversicherung

VEZÉRÜGYNÖKSÉG

1088 Budapest,

Baross u. 30. I.em.10

tel: +36 1 266 5119

e-mail: info@emau.hu

BIZTOSÍTÓ: Die Österreichische Hagelversicherung VVaG,  1080 Wien, Lerchengasse 3-5 Austria, 

tel: +43 1 403 1681-79, e-mail: info@agrarbiztosito.hu, www.agrarbiztosito.hu

EURÓPA SPECIÁLIS
AGRÁRBIZTOSÍTÓJA 
1946 ÓTA

BIZTOSÍTHATÓ KOCKÁZATOK

• Jég

• Vihar

• Aszály

• Felhőszakadás

• Árvíz

• Téli fagy

• Tavaszi fagy

• Szélkár

• Tűz

• Állati kártevők

A kárfelmérést gyakorló 

mezőgazdász szakértőink 

nemzetközileg elismert módszer 

szerint végzik.

„ Az elmúlt évek folyamán több alkalommal 
szenvedtünk el jégkárt. Kárbejelentésün-
ket követően az Österreichische Hagelver-
sicherung kárszakértői mindig gyorsan 
és lelkiismeretesen jártak el. A károk 
felmérésére a legrövidebb időn belül sor 
került, a kárkifizetés pedig azt követően 
haladéktalanul megtörtént.“

- nyilatkozik cégünkről elismerően Berki Gyula,
   a B-Aranykorona Kft. ügyvezető igazgatója, 

a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke
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