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Előszó

A kiadvány, melyet kezében tart, összefoglalja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020 első félévében végzett legjelentősebb tevékenységeit.
Az ismertetett időszak a koronavírus megjelenése miatt számos nem várt kihívással járt mind
a Kamara, mind a tagjai számára. A megszokott ügymenettől eltérően azonnali intézkedéseket
hoztunk, átalakítottuk az eljárásainkat tagjaink támogatása érdekében, és folyamatosan egyeztettünk a döntéshozókkal. Mindeközben a napi feladatok ellátása sem szünetelt, aktívan dolgoztunk annak érdekében, hogy tagjainkat minél eredményesebben szolgálhassuk. Időközben
ráadásul szervezetünket is átalakítottuk annak érdekében, hogy minél korszerűbb eszközökkel,
hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat.
Jelen összefoglaló a NAK legfőbb feladatait csoportosítja, és nyújt tájékoztatást az olvasó számára a hazai agrár- és élelmiszergazdaságot érintő legfontosabb kérdésekről.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Vezetői összefoglaló
ÉRDEKKÉPVISELET
• A pandémiás időszak alatt is 227 ezer tagunkkal voltunk közvetlen kapcsolatban a megyei
hálózatunkon keresztül 2020 első félévében, ami a tagjaink közel kétharmada.
• A koronavírus kapcsán elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 300 javaslatot juttatott el a NAK
a kormányzat számára a járvány negatív hatásainak leküzdése érdekében.
• Támogatások nélkül a hazai gazdálkodók háromnegyede veszteséges lenne. Hogy tagjaink
a 2021-2027 közötti időszakban is megfelelő szintű támogatásban részesülhessenek aktív
szerepet vállalunk a stratégiai terv előkészítésében, képviselve az előzetesen egyeztetett,
ágazati igényeket.
• Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági működési formák adózása is alkalmazkodjon a XXI.
század gazdasági és szabályozási környezetéhez, javaslatcsomagot fogalmaztunk meg a felülvizsgálat érdekében. A javaslat a 2020 eleji adatok alapján 265 300 őstermelő és több mint
23 ezer családi gazdaságban tevékenykedő közel 83 ezer fő mindennapjait és megélhetésének javulását hivatott elősegíteni.
• Dolgozunk azon, hogy a nitrátrendelet módosítása megvalósulhasson, melynek eredményeképpen a nitrogén hatóanyag maximálisan megengedett szintje emelkedhet és a trágyázási
tilalmi időszak kedvezően módosulhat.
• Javaslatot fogalmaztunk meg, melynek eredményeként rövid időn belül 100 ezer hektárra
lehet növelni az öntözhető területek nagyságát.

GAZDASÁGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
• Részt veszünk posztregisztrációs kísérletekben annak érdekében, hogy a felhasználók az
objektív eredmények birtokában kipróbált, megfelelő mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. Ennek eredményeképpen 38 kukoricahibrid került elvetésre az ország tíz kísérleti állomásán. Elindult a hagyma fajtakísérlet is,
melynek eredményeit felhasználva a NAK ajánlati fajtalistát készít.
• A NAK jégkármérséklő rendszer alkalmazásával számítások szerint évente 10 milliárd forint
kár bekövetkezését előzzük meg, nem csak a mezőgazdaságban, de további létesítményekben is. A jégesőkárok aránya csökkenő tendenciát mutat a viharkárokhoz viszonyítva.
• Egyes növényvédő szerekkel kapcsolatban engedélyeztetést végeztünk annak érdekében,
hogy a termés optimális időben és minél kisebb veszteséggel legyen betakarítható. A növényvédelmi beavatkozások hatékonyságának növelése érdekében a választék szélesítését
kezdeményeztük.
• Tagjainknak biztosítjuk a piacbővítés lehetőségét, szolgáltatásainkon keresztül pedig kedvezményes lehetőséget nyújtunk a termelést segítő vizsgálatok (tápanyag-gazdálkodási terv)
elvégzéséhez, biztosítások kötéséhez és képzések igénybevételéhez.
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TÁJÉKOZTATÁS
• A NAK országos hálózatával, közel 600 fő bevonásával végzi a termésbecslést, az aktuális
termőterületek, várható terméseredmények és a növénykultúrák állapota tekintetében.
Az első félévben 11 jelentés készült.
• Naprakészen tájékoztatjuk tagjainkat a legfrissebb információkról. 2020 első felében közel
700 szakmai cikkben nyújtottunk tájékoztatást tagjaink számára releváns újdonságokról,
ezen kívül számos kiadványban foglaltunk össze specifikus ismereteket.
• 2020 első félévében a több mint 200 szakmai rendezvény által 11 ezernél több emberhez juttattuk el az aktuális információkat. Külön tájékoztató rendezvényeket tartottunk a fiatal gazdáknak és ingyenes belépőjegyeket biztosítottunk tagjaink számára egyes szakmai rendezvényekre.

KÖZFELADATOK
• A NAK a több mint 600 fős, 1100 településen elérhető falugazdász-hálózat útján is segíti
a gazdálkodókat. Közreműködésükkel a pandémia alatt is fennakadások nélkül biztosítottuk
az arra igényt tartók számára a segítségnyújtást az egységes kérelmek beadásában.
• 2020 elején új közfeladatokat vettünk át, ezek terén is ügyfélbarát szolgáltatást nyújtva; továbbra is végezzük a földforgalmi törvény által a NAK-ra ruházott földbizottsági feladatokat
a céllal, hogy a helyi gazdálkodók érdekeit biztosítani tudjuk a földforgalmi ügyek kapcsán.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
• A NAK hét Horizont 2020 pályázati konzorciumban szerepel résztvevőként, szervezetünk a második legsikeresebb pályázó. Ennek eredményeként jelentős nemzetközi pályázati tapasztalatot gyűjtöttünk és kapcsolatrendszert alakítottunk ki, mely által első kézből adunk információkat és nyújtunk segítséget tagjainknak az uniós pályázati források sikeresebb lehívásához,
lökést adva a hazai agrárinnovációnak.
• Az innováció ösztönzésére létrejött a NAK TechLab kezdeményezésünk, melynek célja, hogy
a megjelenő technikai megoldásokkal előnyhöz juttassuk a hazai gazdálkodókat a globális
versenyben.
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Bevezető
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK vagy Kamara) a hazai agrárium kulcsszereplője. Kiadványunkban a NAK összetett szerepét és működését, az agrárgazdaságra gyakorolt hatásán keresztül, eredményeinkkel mutatjuk be.
Az államigazgatás egy óramű pontosságával, szigorú szabályok szerint működő stabil gépezet.
Ez a felépítés szükséges ugyanis a szakszerű végrehajtás megvalósításához. Azonban számos esetben a szervezeti jellemzők miatt az államigazgatás kevésbé képes közvetlen viszonyt
kialakítani azon személyekkel és szervezetekkel, melyek tevékenységüknél fogva a rendszer
részét képezik.
Az agrárium és az élelmiszeripar esetében a közvetlen kapcsolatok különösen fontosak, a szereplők számára a hatékony működésük érdekében biztosítani kell azt a rugalmas fórumot, ahol
közvetlenül megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat úgy, hogy közben azok továbbításra
és érvényesítésre is kerülhessenek a döntéshozók irányába. A Kamara ezt a nélkülözhetetlen
közvetítő szerepet látja el az államigazgatás, illetve a gazdálkodók, az előállítók és a kereskedelem szereplői között, valamint közvetíti a hazai agrár-élelmiszeripari ágazat érdekeit az európai
és más nemzetközi fórumokon.
A Kamara célja az, hogy a tagjai képviseletét minden fórumon és minden esetben ellássa, így
segítve a hatékony működés feltételeinek megvalósítását. Az agrárium terén a NAK működése
nem egyedi, a világon számos országban találkozhatunk kamarákkal. Azonban a hazai szerveződés annyiban más, hogy számos tevékenysége mellett a NAK közfeladatok ellátását is vállalja,
ezáltal jelentős mértékben tud hozzájárulni a hazai agrárgépezet működéséhez. Esetenként ezen
feladatok éppen amiatt kerülnek a Kamarához, mert itt van meg az a szükséges szakértelem és
nyitottság a feladatok ellátására, mely az államigazgatás keretein belül nem mindig működhet.
Mediátor szerepünkben kiemelten kezeljük az egyes ágazatok, termékpályák közötti, illetve ezek
szereplői között felmerülő vélt vagy valós érdekellentétek feloldását kölcsönösen előnyös megoldások kidolgozásával. A hazai agráriumban működő szervezetek közül egyedül a NAK képes
a hazai növénytermesztés és állattenyésztés közötti, valamint a termelő, a feldolgozó és a kereskedő közötti szenzitív kapcsolat tartós fenntartására és annak erősítésére. E tevékenységek
egyre erősödő hangsúllyal jelennek meg tevékenységünkben.
Fontos megjegyezni, hogy a Kamara nem csak a tagjaival és az államigazgatással áll szoros
kapcsolatban, de segítségnyújtóként szerepel a tagjai és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatók,
illetve szervezetek viszonyában is. Segít a termékek közötti eligazodásban, információt közvetít
a felek között, valamint előmozdítja a jó gyakorlatok terjesztését. Végső soron tevékenységével igyekszik hatással lenni a lakosság asztalára kerülő élelmiszerek minőségének megtartására és fokozására.
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A tagjaink körében végzett felmérés alapján a válaszadók 92%-a
tartja a NAK-ot szakmailag felkészült szervezetnek.
Reprezentatív felmérés eredménye tagjaink véleményéről

Államigazgatás

Feldolgozás
és kereskedelem

Termelés

Reprezentatív felmérés eredménye tagjaink véleményéről.
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Érdekképviseleti tevékenység
A NAK állandó résztvevője az agráriumot érintő hazai és európai jogszabályalkotási és véleményezési folyamatoknak. Ezek során tagjaink véleményét is bekérjük annak érdekében, hogy érdekeiket és kéréseiket a lehető leghatékonyabb módon tudjuk képviselni a döntéshozók felé.
Kilenc országos osztályt és 38 alosztályt illetve munkacsoportot működtetünk, annak érdekében,
hogy a tényleges piaci igényekre tudjunk reagálni, alulról jövő szakmai igények alapján, melyekben az ágazati szereplőkkel közösen keressük a megoldásokat a működésüket nehezítő anomáliákra, valamint ágazatot segítő javaslatokat fogalmazunk meg, dolgozunk ki. Ezen élő kapcsolat
adja a Kamara tevékenységének legitimációját és súlyát.
A NAK hálózatán keresztül közvetlen kapcsolatot tartunk a kis, közepes és nagyobb méretű agrárés élelmiszeripari vállalkozásokat, annak érdekében, hogy megismerjék, és ki tudják használni
a Kamara által működtetett, tagjaink számára elérhető, és a piacinál kedvezőbb és előnyösebb
szolgáltatásokat és programokat.

Még a pandémia ellenére is 227 ezer taggal voltunk közvetlen kapcsolatban 2020 első félévében, ami a tagjaink közel 2/3-át jelenti.

Az előírt szabályok és feltételek betartása
Reprezentatív felmérés eredménye tagjaink véleményéről
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A közel 5 000 élelmiszeripari vállalkozás személyes céglátogatását az idei évben ugyan fel kellett
függeszteni márciusban, így az első negyedévben csak 100 élelmiszeripari céget tudtunk elérni
ebben a formában, de ugyanez a szám 2019 egyező időszakában 790 cég volt, azaz éves szinten
ezen vállalkozások közel harmadát személyesen felkeressük, egyeztetünk velük mind a nehézségeikről, mind a lehetőségeikről, majd ezeket tudtuk a kormányzattal egyeztetni annak érdekében, hogy jogszabály formájában is megjelenhessenek.
A személyes céglátogatások során szerzett információk más úton vagy formában nem biztos,
hogy a Kormányzat tudomására jutnának, így azok által a NAK egy olyan, egyébként nem számszerűsíthető tevékenységet is végez, amely a teljes ágazat számára nyújt átfogó és elengedhetetlen segítséget. A következőkben ezen tevékenységünk kapcsán emelünk ki néhány példát.

A koronavírus hatásainak csökkentése érdekében
tett intézkedések és javaslatok
A fentiek szerinti érdekképviseleti tevékenységünk egyik legnyilvánvalóbb példája a koronavírus
miatti veszélyhelyzet alatt végzett munkánk, mely gyakorlatilag az első félévünk nagy részére
rányomta bélyegét. Magyarországon 2020 márciusában megjelent a koronavírus világjárvány,
melynek negatív hatásait számos szektor elszenvedte. Az agráriumnak, az élelmiszeriparnak és
a nagykereskedelemnek is korábban ismeretlen problémákkal kellett szembenéznie. Azonban
ezekben a szektorokban az élet nem állt le, a tavaszi munkákat el kellett végezni, az állatok
takarmányozását biztosítani kellett, az élelmiszeriparnak és a kereskedelemnek pedig ki kellett
elégítenie a váratlanul megváltozott és megnövekedett fogyasztói igényeket. A NAK a veszélyhelyzet ideje alatt az előbbi tevékenységek folyamatos biztosítása érdekében igyekezett tagjainak mindazon körülményeket biztosítani, melyek eredményeképpen feladataikat zökkenőmentesen el tudták látni.
A Kamara már a vírushelyzet kialakulásakor felmérést készített a tagi visszajelzések alapján,
melyben megvizsgálta a koronavírus várható negatív hatásait annak érdekében, hogy felkészülésüket segítse, illetve hatékony megoldásokat kínáljon az ágazat szereplői számára. Mindemellett
annak érdekében, hogy pontos képet kaphassunk a gazdálkodók helyzetéről, kérdőíves felmérést
is végeztünk. A feltett kérdésekre 5 nap alatt 2773-an válaszoltak. A válaszadók kétharmada
(67,2%) növénytermesztési, 19,3%-uk állattenyésztési, 15,9%-uk kereskedelmi, míg 15,1%-uk
élelmiszeripari tevékenységet folytat.
A kérdések azt a célt szolgálták, hogy tisztán látható legyen a tagok igénye, melyet a Kamarának
a veszélyhelyzet ideje alatt képviselnie kellett az érdekükben.
A NAK a kapott inputokat is figyelembe véve kidolgozta javaslatait az ágazatot érintően, melyek
vonatkozásában rendszeresen egyeztetett az Agrárminisztériummal, a gazdaság újraindításáért
felelős akciócsoporttal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Az Operatív Törzzsel
is folyamatos kapcsolatot tartott, így számos egyedi ügyben is tudtunk segítséget nyújtani.
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A Kamara aktív szereplője volt a koronavírus negatív gazdasági hatásairól és azok csillapításáról
döntő Felsővezetői értekezletnek, melynek keretein belül tudta képviselni a magyar agrárium és
élelmiszeripar érdekeit.
Mivel a Kamara egyik alapvető feladata a tudás átadása, megosztása, ezért ennek szellemében
folyamatosan naprakész információkkal láttuk el a tagjainkat a veszélyhelyzet ideje alatt online
csatornáinkon, portálunk, hírleveleink révén, nyomtatott napilapunk segítségével, ami a visszajelzések alapján is kulcsfontosságú volt, mert a hiteles forrásból származó tájékoztatás csökkentette a bizonytalanságot az ágazatban.
A kommunikációs csatornáink mellett a gyorsabb információáramlás és a helyi megoldások érdekében megalakultak a NAK keretein belül a Megyei Agrárkoordinációs Munkacsoportok (a továbbiakban: MACS) is. A MACS-ok ülései a koronavírus-helyzetet követően is fennmaradnak, így
helyi fórumként szolgálnak a legégetőbb problémák megoldására. A MACS-ok üléseikről,
a felmerült és megválaszolandó kérdésekről tájékoztatást nyújtanak a Kamara központjának,
mely az országos intézkedést kívánó ügyek rendezése érdekében jár közben. A Kamara központjába a megyéktől és az országos osztályoktól érkező beszámolók egy összefoglaló anyagban
kerülnek megválaszolásra és kiküldésre a tájékoztatást küldők számára. A visszajelzések alapján
a koronavírus-helyzet kialakulását követően bevezetett folyamat egy hatékony és interaktív módja
a problémák kezelésének, a felmerülő kérdések megválaszolásának.
A veszélyhelyzet ideje alatt a NAK folyamatosan vizsgálta a termékpályákon és a szakágazatokban működő vállalkozások működési feltételeinek alakulását, a piaci kereslet-kínálat helyzetét,
a fogyasztók vásárlási szokásait, és az elemzések alapján javaslatokat tett a szükséges beavatkozásokra. Ezen javaslatok mind arra irányultak, hogy a lakosság élelmiszerellátása folyamatosan biztosítható legyen a szokatlan helyzetben és a tagjaink folytatni tudják működésüket.

A NAK elemző, kutató munkájának, a tagság helyzete érdemi felmérésének és a bejövő információk hatékony, gyors feldolgozásának
köszönhetően összességében több mint 300 javaslatot, észrevételt
tudtunk a kormányzat részére eljuttatni, amelyek nélkül az ágazat
sokkal rosszabb állapotban vészelte volna át a járványt.
Az alábbiakban azon legfontosabb javaslatokat gyűjtöttük össze, melyeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a koronavírus negatív hatásainak csökkentése érdekében kezdeményezett,
és azokból konkrét intézkedések, illetve jogszabályok születtek.
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A működés fenntartása érdekében tett intézkedések
1. Az áruszállítás folytonosságának biztosítása, a fuvarozók visszaállása a munkába
A NAK már a veszélyhelyzet kezdeti időszakában jelezte, hogy az áruszállítás folyamatosságának
biztosítása elengedhetetlen az agráriumban szükséges tavaszi munkák, az állatok takarmányozásának biztosítása, valamint az élelmiszerellátás folyamatosságának fenntartása érdekében.
Az intézkedések jelzésre kerültek az Operatív Törzs felé, és a szállítások néhány napon belül újból
megindultak.
Emellett változtak a fuvarozók vonatkozásában a szabályok, az áruszállítás folyamatos biztosítása érdekében magyar járművezető a hatósági házi karantén kötelező 14 napos tartama alatt újra
vállalhat a gépkocsivezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja
magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit, és ezt munkáltatója is így ítéli meg.
2. Piacok nyitvatartásának biztosítása, piacok újranyitása
A NAK a pandémiás helyzet alatt tagjai érdekét is szem előtt tartva fontosnak tartotta, hogy
minél több piac tartson nyitva a fogyasztó-termelői kapcsolat kialakulásának megerősítése,
megtartása érdekében, ezért kérte a helyi települési önkormányzatokat és piacüzemeltetőket
a bezárt piacok mihamarabb történő újbóli megnyitására. Ennek és a NAK megyei szervezeteinek közreműködése eredményeképpen a piacok működése a legtöbb helyen visszaállt az eredeti
nyitvatartásra, hiszen a megfelelő egészségügyi előírások betartása mellett az alap élelmiszerellátás fontos helyszíne a piac.

Segítségünkkel a hazai termelők, helyi ellátási lánc szereplői átvészelték a válságot, a magyar vásárlók pedig friss és jó minőségű
magyar termékekhez jutottak, miközben a bevásárlásokat is alacsonyabb egészségügyi kockázattal tudták megoldani.
3. Támogatások gyorsított kifizetése
Annak ellenére, hogy az élet számos területén jelentős lassulás következett be, a NAK által is
javasoltak alapján, jóval az erre rendelkezésre álló határidő vége előtt elindult a még ki nem fizetett támogatások folyósítása. Ennek köszönhetően az érintettek ezen nehéz helyzetben is meg
tudták őrizni fizetőképességüket, és tudták folytatni tevékenységüket.
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4. Virágüzletek anyák napi nyitvatartásának biztosítása
A koronavírus-járvány miatti korlátozások által egyik leginkább érintett ágazat a dísznövénykertészeké volt, az ő esetükben különösen fontos volt, hogy a lehető legtöbb segítséget megkapják, ezért a dísznövény ágazat kiemelt helyen szerepelt a NAK kampányaiban is. Ennek jegyében
a NAK kezdeményezte az ITM-nél a virágüzletek korlátozás nélkül történő nyitvatartását és felkészülési időszak biztosításával további hosszabbított nyitvatartást az anyák napi vasárnap előtt.
Végül a virágüzletek egész hétvégén korlátozás nélkül tarthattak nyitva, mely jelentősen befolyásolta a tavaszi időszakban az érintettek bevételeinek alakulását.
5. A Vidékfejlesztési Program (VP) szabályainak lazítása
Több ponton is módosult a VP szabályozása, az EU által lehetővé tett kereteken belül, hogy
a gazdálkodók minél gyorsabban a finanszírozáshoz szükséges forrásaikhoz jussanak, és így biztosítva legyen az időszak folyamatos és fennakadások nélküli működése.
6. A fogyasztói árak hatósági ellenőrzése a piaci visszaélések ellen
A veszélyhelyzet indulásakor pánikvásárlás volt tapasztalható a lakosság körében. Ennek következtében több esetben is tapasztalhattuk az árak hirtelen növekedését. Ezt a NAK jelezte is az
illetékes szervek felé. A tapasztalt anomáliák következtében a fogyasztóvédelem munkatársai
rendszeresen ellenőrizték az üzleteket, gyógyszertárakat és a webáruházakat, melynek eredményeként az indokolatlan, kirívó piaci árakat a hatóság kivizsgálta, 70 esetben indítottak eljárást,
és akár többszázezer forintos büntetést is kiszabtak az érintetteknél.
7. Üzemi karantén lehetősége
Az üzemmenet fenntartása érdekében fontos volt lehetőséget biztosítani üzemi karantén létrehozására, azzal, hogy annak feltételeit a munkaadóknak biztosítani kellett.
8. Kijárási korlátozás alatt is folyamatosak maradhattak a munkálatok
A tagjaink számára kiemelkedően fontos volt, hogy a tavaszi munkák zavartalanul megtörténhessenek, valamint hogy az állatok gondozásában ne legyen fennakadás. Emellett a Kamara
javaslatára a takarmányboltok, állatgyógyszertárak, a mezőgazdasági üzletek és a vágóhidak is
folyamatos és zavartalan maradhatott a kijárási korlátozások ideje alatt.
9. NAK piactér platform elindítása az értékesítési lehetőségek bővítése érdekében
A kereskedelmi mennyiségű terméket előállítók értékesítési lehetőségének bővítése érdekében
létrehozott B2B piactér összeköti a termelőket és a kereskedőket. Júliusi adatok alapján 186 előállító 1200 terméke érhető el a regisztrált 62 kereskedő számára.
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10. Áruházláncok felszólítása a magyar termékek előnyben részesítésére
A magyar gazdák és termelők érdekeinek és megélhetésének védelme érdekében a NAK a veszélyhelyzet ideje alatt felszólította a kiskereskedelmi láncokat, hogy helyezzék előtérbe a magyar
termékek értékesítését, és vállaljanak szolidaritást a magyar termelőkkel. Ez ezért volt indokolt,
mert a szóban forgó cégek az élelmiszernek nem minősülő termékek értékesítéséből továbbra
is extra bevételt szereztek, miközben külföldről beszerzett élelmiszereket kívántak önköltséginél
alacsonyabb árszinten értékesíteni. Az eljárás álláspontunk szerint sértette a magyar termelők
érdekeit, és az különösen súlyos hatással lehetett a megélhetésükre. Az intézkedés következtében több áruházlánc is növelte polcain a magyar termékek arányát.
Munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása
11. Ingázók rendelkezésre állása
A munkaerőhiány jelentős probléma az agrárium és az élelmiszeripar vonatkozásában egyaránt.
A NAK jelezte, hogy az esetlegesen kieső alkalmazottak pótlása, és az idénymunkások foglalkoztatása kiemelt fontosságú.

Jeleztük a határ menti településeken ingázók szabad mozgásának jelentőségét, és a vendégmunkások Magyarországra
történő belépésének szükségességét, és erre a jogszabályok
lehetőséget is teremtettek.
A probléma orvoslása érdekében az Agrárminisztérium elindította a Munkaszüret honlapot, mely
a munkaerőhiányt hivatott csökkenteni.
12. Idénymunkások belépésének engedélyezése
A nyár elejétől október végéig, az alma- és szőlőszüretig folyamatosan érő zöldségek és gyümölcsök betakarítása Magyarországon havonta átlagosan mintegy 60-70 ezer ember idényjellegű
mezőgazdasági foglalkoztatását igényli.
A magyar gazdálkodók számára elsődleges a magyarországi munkaerő alkalmazása, azonban
a járvány miatt más iparágakból felszabadult munkaerő nehezen vagy egyáltalán nem tudta helyettesíteni a mezőgazdasági idénymunkásokat.
Ennek kezelésére első körben a Külgazdasági és Külügyminisztérium a szomszédos országokkal egyeztetéseket folytatott, melynek eredményeképpen a határsávokban dolgozó munkások,
gépek mozgása biztosításra került, majd a következő körben az idénymunkások Magyarországra
történő belépése kifejezetten a NAK kezdeményezésére ismét engedélyezett lett a szomszédos országokból.
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13. Egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak módosítása
A növénytermesztési – ideértve a kertészeti ágazatot is -, erdőgazdálkodási, állattenyésztési,
halászati és vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén idén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben előírt éves időkorlát 120
napról 180 napra változott mind az idénymunka, mind pedig az alkalmi és idénymunka együttes
alkalmazásakor. További jelentős könnyítés, hogy az alkalmi munka havi időtartama a korábbi
legfeljebb 15 napról 20 napra emelkedett.
14. Élelmiszeripari gépgyártók, szervizmérnökök személyi forgalmának
engedélyezése a határzárás ellenére is
Annak érdekében, hogy az agráriumban, valamint az élelmiszeriparban használt gépek szerelése,
javítása fennakadás nélkül meg tudjon történni, biztosításra került, hogy a külföldi szakemberek
a járványügyi előírások betartása mellett beléphessenek Magyarország területére a veszélyhelyzeti intézkedések ideje alatt is.
15. Munkaidőkeret lazítása, éves időkorlát eltörlése
A munkáltatók jogosulttá váltak egyoldalúan rendelkezni 24 havi munkaidőkeret elrendelésére.
A munkaidőkeret lényege, hogy a munkáltató jogosult eltérni az általános munkarendtől, és elosztani a munkaidőt a munka mennyiségéhez alkalmazkodva.
16. Egyszerűbben végezheti el az üzemorvos az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot
Az élelmiszeripari tevékenység fenntartásához szükséges volt, hogy a munkavállalók részére kötelező tüdőszűrő vizsgálat lefolytatása nélkül, nyilatkozat alapján megadhassa a veszélyhelyzet
végéig az alkalmasságra vonatkozó igazolást az üzemorvos.
Intézkedések a károk csökkentése és kompenzálása érdekében
17. A járulékkedvezmények kiterjesztése az agráriumra
A kedvezményeket igénybe vehető ágazatok köre bővült azon növényi szaporítóanyag-termesztőkkel, akik dísznövény-szaporítóanyagok forgalomba hozatalával foglalkoznak; egyéb, nem évelő növényeket és egyéb évelő növényeket termesztőkkel, a díszkertészekkel, dísznövény-nagykereskedőkkel; azon dísznövény-, vetőmag-, műtrágya-, hobbiállateledel-kiskereskedőkkel,
akik kizárólag dísznövény-kiskereskedelemmel foglalkoznak; a vadgazdálkodás szereplőivel,
a vadgazdálkodási szolgáltatókkal; a pálinkafőzőkkel, a kisüzem sörfőzőkkel, a szőlőbor-termelőkkel, és szőlőtermesztőkkel. A visszajelzések alapján ezen ágazatok számára a járulékok megfizetése okozta a legnagyobb nehézséget, így az intézkedés keretein belül az amúgy is nehéz
helyzetre való tekintettel mentesültek ezen fizetési kötelezettség alól.
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18. Munkahelyvédelmi bértámogatás
A foglalkoztatás fenntartása érdekében támogatás indult a csökkentett munkaidős foglalkoztatásra is.
19. Növekedési Hitelprogram Hajrá kedvező feltételekkel
2020. április 20-tól érhető el a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a Növekedési
Hitelprogram Hajrá (a továbbiakban: NHP Hajrá), mely a KKV-k forráshoz jutását hivatott elősegíteni.
20. Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel lehetőségek
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatával megegyezően államilag támogatott, teljesen kamat- és költségmentes Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel lehetőségek nyíltak
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az agrárgazdaság szereplői részére a finanszírozási
helyzetük javítása érdekében, megemelt összegben.

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel lehetőséget mintegy
80 milliárd forint értékben vette igénybe az ágazat.
21. Adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítési határidejének rugalmas kezelése
A koronavírus terjedésével összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, ha az adózók a járvány- illetve a veszélyhelyzet gazdasági következményei miatt – önhibájukon kívül
– nem tudtak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, fizetési halasztás iránti kérelmet nyújthattak be a NAV-hoz.
22. 25 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás biztosítása
a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára
A gazdasági intézkedésjavaslataink elsődleges célja a vállalkozások likviditásának fenntartása,
a munkaerő megtartása volt, de fontos szempontként kezeltük a feldolgozásra kerülő alapanyagok termelőinek „életben tartását” is, hogy a termékpálya szereplői minden horizontális szinten
részesüljenek a támogatásban. A támogatások másodlagos céljaként a védekezési költségekhez
való központi költségvetési hozzájárulást javasoltuk.
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Fontos kiemelni, hogy a Kamara aktívan részt vett a pandémia időszakában az agrártárca
által meghirdetett, az egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatások kialakításában is. Az Agrárminisztériummal
folytatott egyeztetések során a válság által leginkább érintett ágazatok képviselete prioritás
volt annak érdekében, hogy azok megélhetése, és a szokásos működési rendje mielőbb helyreállítható legyen.

Az egyeztetések eredményeként a kormány 25 milliárd forinttal
segíti a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat
a koronavírus okozta gazdasági nehézségek leküzdésében.
Ezek a támogatások csaknem 35 ezer vállalkozást, ezeken keresztül mintegy 140 ezer foglalkoztatottat érintenek. A támogatási
kérelmek benyújtása jelenleg is folyamatban van, abban a NAK
segíti az érintetteket.
23. Hiteltörlesztési moratórium
A finanszírozást segítő intézkedés, hogy 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló
szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni a kedvezményt. A fizetési moratórium 2020. december 31-ig tart.
24. Haltelepítés támogatására állami forrás biztosítása
A Magyar Országos Horgász Szövetség számára biztosított támogatás a termelőknél maradt,
el nem adott halak felvásárlása érdekében. A szervezet ezen összeget saját forrásból kiegészítette, így megközelítőleg 1100 tonna étkezési ponty kerülhet az állami tulajdonú vizekbe.
25. Átképzések szervezése kiemelten azoknak a munkavállalóknak,
akik a koronavírus miatt veszítették el munkahelyüket
Számos ingyenes, vagy támogatott internetes kurzus áll rendelkezésre azon érdeklődők számára,
akik munkájukat a koronavírus-járvány következtében veszítették el. A kormány által meghirdetett gazdaságvédelmi akcióterv részeként a válság által sújtott szektorokból kényszerűen kikerülők digitális átképzését 95%-ban támogatja az állam, kamatmentes felnőttképzési diákhitellel
egészítve ki a tanulás ideje alatt a megélhetést.
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26. Magántárolás támogatási lehetősége
A vírus hatására nagy mennyiségű értékesített, vagy nem is értékesített készlet ragadt bent,
melyek tárolása szükséges, és ez jelentős költségekkel is járhat. Az EU elfogadta azt a javaslatot, hogy amikor alacsonyabbak a piaci árak, az EU ágazati magánszereplőknek is nyújthat
támogatást úgy, hogy egy meghatározott ideig fizeti a termékek raktározásának költségét.
Az intézkedés átmenetileg csökkentheti a rövid távú túlkínálat hatásait. A támogatás a következő termékek számára nyújtható: fehér cukor, olívaolaj, marhahús, vaj, sajt és sovány tejpor,
sertéshús, juh- és kecskehús, lenrost. Ennek kapcsán kiemelendő a sertés- és baromfiszektorral
kapcsolatos magántárolási támogatási kamarai igényünk, amelyet a Copa-Cogeca főtitkára az
aktuális Mezőgazdasági Tanácsi ülésen azonnal és sikeresen jelzett az agrárminiszterek számára,
így a magyar agrárminiszter már tudott erre hivatkozni.
27. Vis maior esemény
Egyes támogatásokhoz kapcsolódó vállalások a pandémia miatti nem minden esetben voltak teljesíthetőek, például a szerződés visszamondása vagy szállítási problémák miatt. Ha a gazdálkodó
önhibáján kívül mulasztott, igazolás alapján vis maior eseményként mentesíthetővé vált a teljesítés alól. Intézkedések az emberi egészség védelme érdekében
28. Közgyűlések megtartására vonatkozó szabályok változása
Biztosítottuk az ülések tekintetében a személyes részvétel helyett az elektronikus, vagy egy
későbbi időpontban történő megtartásnak a lehetőségét a járvány terjedésének fékezése és
a személyes találkozások lecsökkentése érdekében. Az intézkedés hatására a társaságok működésében nem volt tapasztalható fennakadás.
29. A beszámoló benyújtás határidejének meghosszabbítása 2020. szeptember 30-ig
A beszámoló és az ahhoz kapcsolódó bevallások elküldési határideje 2020. szeptember 30-ra
módosult.
30. Az engedélyköteles tevékenységek bejelentés alapján történő végzésének biztosítása
Az engedély alapján gyakorolható tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek voltak.
31. Az igazolványok érvényességi idejének meghosszabbítása
a veszélyhelyzet idejére tekintettel
A 2020. március 12-ét követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek lettek. Az okmányok megújítására így a veszélyhelyzet ideje alatt nem volt szükség, azokat
Magyarország területén továbbra is további intézkedés nélkül lehetett használni.
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32. Az őstermelői igazolvány érvényességének biztosítása visszamenőleg
a veszélyhelyzet következtében
Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a gazdálkodók egészségügyi biztonsága érdekében az őstermelői igazolvány 2020. január 1-re történő visszamenőleges érvényesítésére a 2020. március
20-i határidő meghosszabbításra került a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli
időszakra.
33. Erdészet esetén megbízási szerződések lejárati határidejének
meghosszabbítása 2021 végéig
A NAK javaslatával egyezően elfogadásra került a megbízási szerződések kivezetésére az erdőtörvényben rögzített 2020. május 7-i határnap kitolása annak érdekében, hogy a koronavírussal
összefüggő veszélyhelyzet kapcsán a személyes kontaktusok csökkentése biztosítható legyen,
de ez ne eredményezze az érvényes megbízási szerződések megszűnését, és így a gazdálkodó
nélküli erdőterületek ugrásszerű megnövekedését.
34. Egységes kérelmek (EK) benyújtás időszakában a telefonos
ügyintézés lehetőségének biztosítása
Változott a jogszabály annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb ügyfélkontaktussal, akár
telefonos úton is beadható legyen a kamarai falugazdászokon keresztül az egységes kérelem az
idei évben. A május 15-i zárásig a kamarai falugazdászok valamennyi hozzájuk forduló ügyfélnek segítettek: összesen 113 446 darab kérelmet adtak be a MÁK online felületén, aminek 86
százalékát telefonos ügyintézéssel nyújtották be. Mindez területre vetítve összesen 1 717 263
hektár termőföldet érint. (Összehasonlításul: 2019-ben összesen 113 581 támogatási kérelmet
adtak be a gazdálkodók falugazdász-közreműködéssel, 1 687 989 hektár földterületre.) Idén
a magyarországi gazdálkodók – kamarai segítséggel együtt – összesen 166 903 darab egységes
kérelmet adtak be a MÁK-hoz.

Hatalmas siker a hazai agrárium számára, hogy a koronavírusjárvány okozta helyzetben Magyarországon a kérelmek
100%-a időben beadásra került egyedüliként az Unióban!
Számos európai ország kérte a benyújtási határidő eltolását,
és a halasztásra szoruló országok részeredményei alapján
Angliában a tavalyi kérelmek számának alig 88 százaléka,
Franciaországban 73 százaléka, Ausztriában és Portugáliában
60 százaléka, míg Lengyelországban közel 40 százaléka
érkezett be május közepéig.
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35. Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-n keresztül
a védőeszköz-beszerzés biztosítása.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a veszélyhelyzet idején biztosította a szükséges védőfelszerelést az ágazat szereplői számára.
36. A NAK felkészítése a megváltozott körülményekre
A személyes beadást igénylő egységes kérelmekre tekintettel kevesebb, mint három hét alatt
biztonságossá tettük a falugazdász irodákat, valamint mind a tagjainkat, mind a kollégáinkat
elláttuk a szükséges védőeszközökkel, és belső folyamatainkat, munkaszervezésünket is úgy
alakítottuk át, hogy az a tagjaink számára ne okozzon fennakadást.
37. Kiadvány készült „A takarítás kritériumai” címmel
A járványhelyzetben különösen fontos a higiénia, a munkavállalók közötti fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében is, így a NAK „A takarítás kritériumai” címmel soron kívül készített
kézikönyvet élelmiszeripari vállalkozások számára.
38. Online számla adatszolgáltatáshoz kapcsolódó szankciómentes
időszak bevezetésének kezdeményezése.
A tájékoztató rendezvényeink kényszerű elhalasztása és a koronavírus miatti rendkívüli helyzet
következtében a tagjaink felkészülése csúszásba került a július 1-től alkalmazandó szabályokhoz.
A NAK jelzését kedvezően fogadta a Pénzügyminisztérium, így döntése értelmében a NAV 2020.
július 1. és szeptember 30. között szankciómentes türelmi időszakot biztosított az online számlaadat-benyújtásra való zökkenőmentes átállásra.
39. Vám és áfamentes védőeszköz-beszerzési lehetőség az élelmiszeriparban
A koronavírus-helyzetben kiváltképp fontossá vált a folyamatos és biztonságos élelmiszer-előállítás biztosítása, amelynek elengedhetetlen része a munkaerő egészségének védelme.
A védőeszközök a kezdeti időszakban hiánycikknek számítottak, beszerzésük nehézkes és költséges volt. Éppen ezért a Kamara kereste a módját, hogy miként nyílna meg az élelmiszeripari
feldolgozók számára is a szükséges védőeszközök vám- és áfamentes beszerzésének a lehetősége. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Pénzügyminisztériumot, ahol részletes tájékoztatást kaptunk az input áfalevonási lehetőségről, melyet továbbítottunk tagjaink felé, akik ezzel
közel hasonló kedvezményt tudnak elérni, mint azok a társadalmi szervezetek, akikre alapvetően
vonatkozott az intézkedés.

23

Tájékoztató anyagok
A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet követően a NAK azonnal elvégezte
az egyes agrár-élelmiszeripari ágazatok átvilágítását, felmérve azt, hogy hol, mely pontokon
szükséges állami beavatkozás az átmeneti nehézségek leküzdése érdekében. A NAK az országban elsőként készített tanulmányt a koronavírus hatásairól, valamint állította össze rekord idő
alatt az alábbi tájékoztatókat és , folyamatosan publikálta, tette elérhetővé saját weboldalán tagjai és az (agrár)társadalom valamennyi szereplője számára.
2020. március 16. – A koronavírus várható hatása az agrárgazdaságra
2020. március 20. – A koronavírus-járvány hatásai az agráriumban
2020. április 2. – Élelmiszeripari helyzetkép
2020. április 3. – A járványügyi korlátozások hatásai az erdőgazdálkodásra
2020. április 4. – Nagy károkat okozhat a vadgazdálkodásnak a járványhelyzet
Fentiekkel együtt több mint 200 különböző tájékoztatót és hírt tettünk közzé a portálunkon,
illetve küldtük meg tagjaink számára. Ezen témákról a tájékoztatási tevékenységünkről szóló
fejezetben írunk további információkról.

Tagjaink elégedettsége a NAK tevékenységével
a járványhelyzet kezelése során
Reprezentatív felmérés eredménye tagjaink véleményéről

100
80

7,3
Tagjaink mintegy 85%-a elégedett vagy teljes
mértékben elégedett a NAK járványhelyzet
alatti tevékenységéve

60

37,3

40
20
47,6
5,1
2,6

0
Egyáltalán nem

Teljes mértékben
Nem tudja/nem válaszol
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Közös Agrárpolitika tervezése
A Közös Agrárpolitika (KAP) tervezése a járvány ideje alatt sem állt le. A hazai gazdálkodók háromnegyede támogatás nélkül nem lenne versenyképes. Emiatt a NAK kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy gazdálkodó tagjai számára a lehető legnagyobb mértékű támogatások, a lehető legegyszerűbben jussanak a következő uniós programozási időszakban is. Online keretek között tovább
folytattuk a munkát az Agrárminisztériummal és az Agrárgazdasági Kutatóintézettel (NAIK-AKI)
a Közös Agrárpolitika 2021-2027 időszakra vonatkozó hazai stratégiai tervének elkészítésében.
Ennek keretében 9 specifikus célkitűzés mentén elkészült – és lassan végleges formát ölt – a magyar agrár-élelmiszeripar és erdészet helyzetelemzése és a hozzájuk kapcsolódó SWOT analízisek. Az említett elemzések szolgálnak a következő időszaki agrártámogatások megalapozására,
ezért a Kamarának kiemelt szerepe volt abban, hogy a gazdálkodók véleménye és tapasztalatai
is megjelenjenek, és hogy az analízis visszatükrözze a valós helyzetet a magyar agrárium és élelmiszeripar vonatkozásában.

A NAK az egyetlen olyan szervezet, aki képes a tervezésnél
biztosítani, hogy a Közös Agrárpolitika valós és megalapozott
igényekre adjon választ, mivel ehhez a termelők és feldolgozók
megkérdezésére van szükség.
A társadalmasítás keretében több mint 20 KAP tervezési workshopot szerveztünk 2019 őszétől 2020 februárjáig, amelynek eredményeként kamarai oldalról folyamatosan becsatornáztuk
az ágazatok és alágazatok stratégiai céljait, adatait, meglátásait és igényeit a tervezési dokumentumokba, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a következő időszakra tervezett támogatási beavatkozások minél inkább megfeleljenek a magyar agrár-élelmiszeripari szereplők igényeinek.
Úgyszintén rendszeres résztvevői voltunk és vagyunk az AM által szervezett és koordinált KAP
tervezési munkacsoport üléseknek, így ezen a fórumon is képviselni tudjuk a magyar gazdálkodók és élelmiszer-feldolgozók érdekeit, valamint az itt elhangzott információkról és döntésekről
tájékoztatni tudjuk az érintetteket.
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2020 májusában az Európai Bizottság közzétette az Európai Zöld Megállapodás (European Green
Deal) részét képező, a fenntartható mezőgazdaságra és élelmiszeriparra való áttérést célzó
,,Termőföldtől az asztalig” (Farm to Fork) elnevezésű stratégiáját, valamint a biológiai sokféleség
védelméről szóló Biodiverzitás Stratégiát. A NAK részéről fontosnak tartjuk a mezőgazdaság és
az élelmiszeripar gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságát és annak környezetvédelmi szempontból pozitív irányú elmozdulását. Álláspontunk szerint a most bemutatott stratégiák hatástanulmányok elvégzése nélkül elfogadhatatlanok: a bennük foglalt célok teljesíthetetlenek, és rendkívül súlyos terheket rónának a tagjainkra. Mindeközben a szabadkereskedelmi
egyezményeknek köszönhetően a harmadik országokból az EU piacaira érkező termékek még a
jelenlegi, kevésbé szigorú környezetvédelmi, valamint nyomon-követhetőségi és minőségi szabályozásoknak sem feltétlenül felelnek meg. Ezek alapján úgy véljük, hogy a megfogalmazott teljesíthetetlen célok éppen ellenkezőleg hatnak, végeredményben az agrár- és élelmiszergazdaság
szereplői közül sokan felhagynának tevékenységükkel, ami a NAK részéről elfogadhatatlan, így
ezen területen a következő félévben sok munka vár ránk.

A jelenlegi Vidékfejlesztési Program kapcsán végzett tevékenységünk
A jelenlegi Vidékfejlesztési Program forrásai 100,85%-ban lekötésre kerültek, így a hangsúly a felhívások megjelentetéséről a források tényleges lehívására helyeződött. Ezzel együtt a még hátralévő
felhívások esetében a társadalmasítás közzététele előtt megismert, és a javaslataink által kidolgozott
tervezeteket közérthetőbben és gyorsabban tudjuk a tagság felé közvetíteni.
Az AKG és ÖKO pályázatok kapcsán a Kamara korábban is jelezte a módosítások szükségességét
a számos gazdálkodót érintő - támogatásból kizárást eredményező - uniós források elvesztésével járó szigorú szabályozás átgondolását, annak módosítását. Ezen módosítások részben már
megjelentek, azonban a KAP átmeneti időszakához igazodó pályázati felhívások módosításaiban
is jeleztük azok szükségességét. Az erdészeti támogatási felhívások a ciklus végéhez közeledve
szintén a figyelem középpontjába kerültek, hogy az ezen a jogcímeken rendelkezésre álló források
maradéktalanul felhasználásra kerüljenek, így az elmúlt egy évben gyakorlatilag majdnem minden
erdős támogatási felhívás és azokhoz kapcsolódóan a VP módosítása napirendre került.
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A mezőgazdasági működési formák - Az őstermelők
és a családi mezőgazdasági vállalkozások
A magyar mezőgazdaságban kulcsszerep jut a családi működési formáknak, a gazdálkodók meghatározó többségét jelenleg a mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdálkodók alkotják. Ezen
működési formák azonban az elmúlt évek során túlnőttek azokon a kereteken, amelyekre tekintettel
őket alapították, sem társadalmi, sem állami megközelítésben nem optimális a mostani megoldás.
A szektor megélhetésének és fejlődésének biztosítása érdekében ezen formák felülvizsgálata és
modernizációja elengedhetetlen.
A gazdálkodók megélhetése ugyanúgy függ az időjárástól, ahogyan a számukra biztosított adózási
és támogatási lehetőségektől, valamint az ezekkel járó adminisztrációs terhektől.

Az őstermelőként végezhető tevékenységek felülvizsgálata már
20 éve nem történt meg, ahogyan a kedvezményes értékhatárok
is felülvizsgálatra szorulnak. Ezt most a NAK megtette.
Mivel az adózási szabályok nem követték az elmúlt évek gazdasági változásait, a gazdálkodók az
optimális és prosperáló működésük fenntartása érdekében arra kényszerülnek, hogy esetenként
akár több különböző működési formában is folytassák nemcsak különböző, de akár ugyanazon
tevékenységüket. Ez azonban rengeteg adminisztrációs teherrel jár, nem beszélve az így kialakuló,
sok esetben még a gazdálkodók számára is átláthatatlan működési formákról.
A jelenlegi rendszer egyértelműen rontja a szektor hosszú távú működését, azonban a rövid távú
előnyök elvesztése az erős piaci versenyben nem vállalható a termelők részéről.
A NAK álláspontja szerint a fennálló tényezők figyelembevételével elengedhetetlenné vált a mezőgazdasági működési formák felülvizsgálata annak érdekében, hogy azok működése és adózása
is alkalmazkodjon a XXI. század gazdasági és szabályozási környezetéhez. Amennyiben ez nem
történik meg, az ágazat olyan nehéz helyzetbe kerülhet, mely befolyásolhatja a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar egészét.
Érdemes kiemelni, hogy 2020. elején érvényes őstermelői igazolvánnyal 265 300 fő rendelkezett,
23 344 családi gazdaságban pedig 82 876 fő gazdálkodott. Mindeközben támogatási kérelmet csak
168 ezret nyújtanak be, véleményünk szerint valódi gazdasági tevékenységet pedig kevesebb, mint
100 ezren végeznek, a többi szereplő csak kényszerből szerepel még mindig a nyilvántartásokban,
az így elérhető előnyök megszerzése érdekében.
A NAK kezdeményezésére 3 éve indult folyamat során az elmúlt félévben előrehaladtak az egyeztetések annak érdekében, hogy a rendszer korszerűsítése a gazdaságok családi jellegének megtartása
mellett megtörténhessen úgy, hogy közben a gazdálkodók adminisztrációs terhei is csökkennek,
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növelve ezzel az érdemi termelési folyamatok végzésére fordítható időt is. Ezen folyamatba illeszkednek azon már az idei évben megtörtént jogszabály-módosítások is, melyek eredményeként
kivezetésre kerültek a korábban meglévő illetékfizetési kötelezettségek, illetve egyszerűsítésre
kerültek az őstermelői jogviszony fennállására vonatkozó szabályok, és jövőre már a fizikai, plasztik
kártyatest is megszűnik.
A javaslat alapján az őstermelők tevékenységi köre kibővülne a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével, így immár kiegészítő tevékenységet,
mint például mezőgazdasági bérmunkát is folytathatnának.
Az őstermelők családi gazdasága a jelenlegi családi működési formák összekapcsolásából (közös
őstermelő és családi gazdaság) létrejövő új működési forma, melyet egymással hozzátartozói
viszonyban álló tagok alapíthatnának, az őstermelőkkel egyező tevékenységi körökkel.
A családi mezőgazdasági társaság egy olyan új működési forma lehetne, melynek tagjai csak hozzátartozók lehetnek, és csak mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytathatnának.
Az eddigiekhez képest fontos különbséget jelentene a korlátozott felelősség és az átláthatóbb
működési forma. Ez a forma jelentheti az alapját mezőgazdaságunk erősödésének a versenyképes,
növekedésre kész mezőgazdasági termelőkön keresztül.
A Kamara elkészítette a működési formákra vonatkozó jogszabály tervezetét, és a hozzá kapcsolódó adózási lehetőségek megtárgyalása már több körben megtörtént az Agrárminisztérium,
a Pénzügyminisztérium és Igazságügyi Minisztérium képviselőivel. Ennek eredményeképpen már
elkészült a koncepció és a hozzá kapcsolódó adózási szabályok megalapozása is. Az adózási szabályok kialakítása során a fő cél, hogy a gazdálkodók ne kerüljenek az adózásuk vonatkozásában
a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzetbe.
A tervek szerint a javaslatcsomag a 2020. évi őszi ülésszakban kerülhet az Országgyűlés elé, elfogadása esetén 2021. január 1. napján léphet hatályba.
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Kistermelői rendszer átalakítása
Több mint 16 000 kistermelő tagja van a Kamarának, fejlődésük elősegítése érdekében felül
kellett vizsgálni a rájuk vonatkozó jelenlegi szabályozást. Az érintettek bevonásával a kistermelői rendelet módosítására vonatkozóan egy olyan koncepció került kidolgozásra, mely egyidejűleg segíti elő a termelők több lábon állását, ugyanakkor a digitális eszközökre támaszkodva
javítja az átláthatóságot, információáramlást. A koncepcióban rögzített irányvonalak mentén
azon dolgozunk, hogy a megfelelő minőségi garanciák mellett ki lehessen bővíteni a kiegészítő
tevékenységek és értékesítési lehetőségek körét. A hagyományos úton és e-kereskedelem
révén megvalósuló közös termelői értékesítés a helyi gazdaságfejlesztés szempontjából is fontos,
mert hozzájárul a helyi ellátási láncok lerövidítéséhez, aminek jelentőségét a tavaszi pandémiás
időszak is bizonyította. A megvalósításhoz számviteli és élelmiszerbiztonsági átláthatóságot biztosító eszközök (mint pl. átfutó számlázás, Jó Higiéniai Gyakorlat és ahhoz kapcsolódó oktatási
anyagok) szükségesek. A koncepció a családi vállalkozásokra vonatkozó tervekkel összhangban
valósítható meg eredményesen, így a kistermelőkre vonatkozó javaslat elkészítése előbbi szabályainak véglegesítését követően történik meg.

Piacok és Rövid Ellátási Lánc működésével kapcsolatos intézkedések
A rövid ellátási lánc (REL) szerepe, hogy a helyi termelők a helyi élelmiszerek közvetlen értékesítésével helyben piachoz jussanak. Ennek a termelő szempontjából az az előnye, hogy a közvetítők számának minimalizálásával a profit a termelőnél marad, amit fejlesztésre tud fordítani. Helyi
gazdaságfejlesztés szempontjából is számos előnye van a helyi fogyasztási lánc lerövidülésének:
a helyi termelési potenciál hatékonyabb felhasználása, munkahelyteremtés, a pénz helyben történő áramoltatása, a helyi közösség megerősödése. Mindemellett a lokalitáson alapuló ellátási
lánc krízishelyzetekben (mint pl. a mostani pandémiás helyzet) is biztonságos tud maradni.
A piacok és más REL-együttműködések az utóbbi időszakban fejlődésnek indultak, ebben
a szervezőkapacitásnak, közösségépítésnek volt jelentős szerepe. A pandémiás időszakban
vált láthatóvá annak az elmúlt években végzett tudásátadó munkának az eredménye, melyet a NAK folytatott a REL-együttműködések megerősítése érdekében. Nemcsak, hogy
a REL-közösségek forgalma és a helyi ellátásban vállalt szerepe növekedett meg ebben az időszakban, hanem több REL-csoportnál nagyfokú higiéniát biztosító újszerű megoldásokat is bevezettek (bankkártyás fizetés, drive-in rendszer). A NAK a pandémia alatt folyamatosan kapcsolatot
tartott a piacüzemeltetőkkel és más REL-szervezőkkel, támogatta őket abban – szükség esetén
jogértelmezési támogatással is –, hogy a folyamatos működést a megváltozott körülmények
ellenére is biztosítani tudják.
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A NAK által több éve működtetett, az ország legnagyobb önkéntes
Piackereső felület folyamatos tájékoztatást nyújt az országban
működő hagyományos és termelői piacokról, a közvetlen
értékesítés folyamatáról.
A kereső jól szolgál a kapcsolat megerősítésére termelő és fogyasztó között, az elmúlt pandémiás
időszakban ennek kiemelt jelentősége volt.

Termelői Együttműködések ösztönzése
A piacgazdaságban a mezőgazdasági termelők csak önszerveződéssel és együttműködéssel érvényesülhetnek eséllyel a piacon, ahol a termékek széles köre versenyez a fogyasztók vásárlóerejét
képviselő reáljövedelemért. A versenyben a legfontosabb tényező a termékek piacképessége,
ami a termelés mellett az azt megelőző és követő termékpálya-szakaszok költségeitől és hatékonyságától is függ. Az egyre erősödő verseny mellett a hatékony termelésre nem minden mezőgazdasági termelő lesz képes a jövőben. Az „életben maradás” záloga az önkéntes összefogás,
az együttműködés lesz, fel kell ismerni, hogy az együttműködésnek nincs alternatívája.
Jelenleg az áruforgalom mindössze 17%-a valósul meg termelői csoportokon (TCS) és termelői
értékesítési szervezeteken (TÉSZ) keresztül. A Kamara célja, hogy ez az érték 30%-ra növekedjen,
ezért a NAK prioritásként kezeli a termelői együttműködések ösztönzését, a már működő együttműködések érdekképviseletét. A megalapozott érdekképviselet érdekében az elmúlt időszakban
egy helyzetfeltáró kutatás zajlott, félstruktúrált interjúkérdések alapján a termelői csoportok és
termelői értékesítő szervezetek körében. Az eredmények feldolgozása még folyamatban van.
A TCS-k és TÉSZ-ek mellett létrejött egy másik integrációs kategória, a termelői integrációs
szervezet (TISZ). A jogalkotási munkában a NAK aktívan részt vett. A TISZ együttműködési forma
lehetőséget teremt a már stabilan működő TCS-k továbbfejlődésére.

31

Nitrátrendelet módosítása
A NAK a gazdálkodók érdekében – ugyanakkor a környezeti elvárásokat is figyelembe véve – immár
három éve kezdeményezte a Nitrátrendelet módosításának szükségességét, különös tekintettel
az alábbi pontokra:
• trágyakijuttatás tilalmi idejének felülvizsgálata nitrátérzékeny területeken;
• nitrátérzékeny területekre vonatkozó nitrogénhatóanyag-határérték felülvizsgálata;
• szerves trágya beltartalmi értékeinek aktualizálása.
A fenti módosításokkal szeretnénk gazdálkodóink versenyképességét megőrizni, természetesen
a környezeti kihívás teljesítésével, ahhoz történő alkalmazkodásával. A hazai nitrátrendelet már
évek óta szigorúbb szabályokat fogalmaz meg egyes tagállamokhoz képest, mely versenyhátrányt
okoz gazdálkodóinknak. Az egyik legfontosabb kezdeményezésünket, a trágyázási tilalmi időszak
2020. december 1-jére történő módosítását a megváltozott éghajlati viszonyok is alátámasztják,
ezzel lehetőséget biztosítva a 2020. október 31-ét követő betakarítások után is a kellő tápanyag
talajba juttatásával megalapozni a következő évi vetés megfelelő kondícióit. A hazai jogi környezet
szigorúbb az EU előírásainál is, és semminemű trágya kijuttatását nem teszi lehetővé a tilalmi
időszakban, holott a foszfor, kálium esetében ez indokolt, sőt szükséges lenne.
Az általunk meghatározott kijuttatható hatóanyagok korlátozottsága nem teszi lehetővé az átlagtermést meghaladó mennyiségben a termelést, mely egyben minőségromlásához is vezet, különösen
a gabonaféléknél. Ugyancsak nem engedi meg korszerű fajták, technológiák mellett sem, hogy
a szükséges tápanyagokat a gazdálkodók kijuttathassák területeikre, minek következménye
ugyancsak a termésmennyiség csökkenése, a minőség romlása, esetileg a talajok zsarolása,
melyek hosszú távon kedvezőtlen tendenciákhoz vezetnek gazdaságossági szempontból, illetve a termőföldünk minősége terén. Hazai szigorú szabályozásunkhoz hasonló korlátozásokat
– talajvizsgálat, tápanyag-gazdálkodási terv készítésének kötelezettsége – csak a derogációval
érintett gazdaságokra - nem minden térségre - most vezetett be Dánia, Hollandia és Belgium
is. Ezen országokban jelentős felháborodást eredményezett az új szabályozás, adott esetben
tüntetéseket is, holott azon szabályok lazábbak, mint a magyar. Emiatt nem halogatható tovább
a magyar szabályozás megváltoztatása, hazánknál lényegesen kedvezőtlenebb környezeti állapottal rendelkező államok is elérték céljukat.

A NAK a Talajtani és Agrokémiai Intézet 6 üzemében elindította
a rendelet módosításához szükséges kutatásokat, bízunk benne,
hogy ezekhez az Agrárminisztérium is kapcsolódik.
Számos tagállam felvállalva a kutatási és többletellenőrzési feladatokat, és él a derogáció lehetőségével, hogy a maximálisan megengedett 170 kg/ha/év szerves eredetű nitrogén-hatóanyag
helyett 230-250 kg/ha/év szerves eredetű nitrogén-hatóanyag kerülhessen termőföldre, segítve
ezáltal mind állattartóit, mind növénytermesztőit.
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Úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdaság környezeti terhelő hatásához fűzött gondolatok túlzóak, hiszen
a gazdálkodónak sem érdeke, hogy a drága inputanyagok ne a termőföldjén, a növényei számára
adjanak hasznot, hanem azok kárba vesszenek kimosódás, elsodródás által. Nagyon fontosnak
tartjuk ugyanakkor, hogy mind a gazdálkodók, mind a környezeti értékek védelme biztosított legyen
az új szabályozás által.

Öntözésfejlesztés
A NAK még 2018-ban mérte fel az öntözési vízigényeket a felszíni vízzel ellátható hatásterületeken.
Ez 1,2 millió hektárnyi területet érintett, amelyen közel 140 ezer hektáron van kiépítve vízpótló
rendszer. Ebből közel 65 ezer hektáron igényli a növénykultúra a folyamatos öntözést. Új igény
közel 300 ezer hektárra érkezett, amely kis beavatkozással felszíni vízzel öntözhetővé tehetőek.
Ez a parcellaszintű felmérés alapozta meg az elmúlt időszak öntözésfejlesztést támogató kormányhatározatait, az öntözéses törvény megjelentését, valamint ennek végrehajtási rendeletét.
A Kamara folyamatos szakmai együttműködésével valósul meg a Belügyminisztérium vízkínálat-fejlesztési programja, amely a vízkapacitás bővítésen keresztül tudja az öntözhető területek
hatásterületét növelni, valamint az Agrárminisztérium vízkereslet-fejlesztési programja, amely
pedig elsősorban az általa elismert öntözési közösségeket hivatott szakmailag és jogilag támogatni.

A kamara javaslata alapján rövid időn belül öntözhetővé lehet
tenni 100 ezer hektárt.
Az állam általi területi tervezéssel megteremthető a kiépítés lehetősége, ezen területekre pedig
az elvi vízjogi engedélyek beszerzésével az állam hatósági garanciát tud adni a kiépítésre, amely
engedélyekkel már biztonsággal lehet is indulni a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztést
támogató felhívására.
Az állami tervezéssel központilag hatással lehetünk a termőhelyspecifikus növénytermesztésre,
a korszerű, víztakarékos és energiahatékony, valamint precíziós öntözőrendszerek elterjesztésére. Kormányzati szempontból a tervezéssel az öntözési igény és lehetőség keresztmetszetében
- termelői döntés nélkül - tudunk valós öntözésfejlesztést felmutatni. 100 ezer hektáron történő
tervezés közel 3 milliárd forintból megvalósítható, akár két év alatt is.
Az öntözés 100 ezer hektár nettónövekedésének beruházási igénye megközelítőleg 200 milliárd
forintra tehető, melyhez szükséges a termelői önerő megteremtése, az uniós források legegyszerűbb felhasználási lehetősége (egységköltség, azaz hektáralapú támogatások kialakítása),
továbbá a hazai támogatások kialakítása: vízkereslet szerinti vízkínálat-fejlesztés, illetve egyéb
területalapú források finanszírozása a központi költségvetésből (pl. ott ahol uniós források nem
használhatóak fel).
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A javaslat illeszkedik a hazai Gazdaságvédelmi Akciótervbe (pl. mérnökfejlesztési program), egyértelműen a gazdaság élénkítésének irányába hat, ráadásul tervezési szinten a termőterületen két
év alatt meg tudjuk duplázni vízpótlási lefedettségünket. A termelői képességet megteremtjük,
a vidékmegtartó képességet erősítjük, és biztosítjuk a stabil hazai termelést, ami létfontosságú
az egyre radikálisabban jelentkező klímaanomáliákra és potenciális veszélyhelyzetekre való
felkészülésben.
Az öntözés nemcsak a hozam növelése miatt fontos, hanem a hazai termelés hozambiztonságának fokozása végett is. Jelenleg hazánk termőterületének alig két százalékán van kiépítve vízpótló
öntözés, ez közel 100 ezer hektárt jelent, amelynek mihamarabbi megduplázása a cél.

Az öntözéses gazdálkodással – sokéves országos átlagban – növényfajtától függően 25-45%-kal nagyobb termésátlagok érhetők el az
öntözés nélküli termesztéshez képest amellett, hogy foglalkoztatásbővítő hatást tud elérni.
Az öntözött területek megduplázásával, megközelítőleg 5 százalékkal növelhető a hazai kibocsátás,
amely hatással van a mezőgazdasági termelésen túl az élelmiszeripari ágazatra is. A hozambiztonság megteremtését illetően, az ágazat átlagos vízkárvesztesége évente 55 milliárd Ft-ra, ebből az
aszálykár 40 milliárdra, a belvízkár 15 milliárdra tehető. Az öntözött területek megduplázásával a
hozambiztonsággal érintett területek nagysága megduplázódik, mérsékelve az éghajlati szélsőségeknek való kitettséget és veszteségeket.
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Hazánk mezőgazdasági kibocsátás-növekedésének jelenlegi üteme nem elégséges, és tartóssága
a klímaszélsőségek ilyen mértékű jelenléte miatt nem biztosított. Közös érdekünk, hogy a víz- és
az élelmiszerbiztonság közös nevezőjén alapuló valós vízkeresleti igényekre épülő vízkínálati fejlesztések kerüljenek előirányzásra.

A magán-erdőgazdálkodás szerveződéseinek
támogatását szolgáló tevékenység
Az erdészeti ágazatot érintően a kamara egyik kiemelt küldetése a magán-erdőgazdálkodás fejlesztése szabályozási, szervezési és támogatási eszközökkel.
A mai magán-erdőgazdálkodás problémái és kockázatai nagyobbrészt három okra vezethetők
vissza:
•
•

•

az erdők megkérdőjelezhető módon megvalósított privatizációja
eredményeként kialakult elaprózott birtokviszonyokra;
az elaprózott birtokviszonyokból fakadó problémákat megfelelően ellensúlyozó
erdőhasználati jogcímek hiányára, és az ennek köszönhetően kialakult,
ugyancsak elaprózott gazdálkodási viszonyokra; valamint
az erdőgazdálkodási tevékenység közvetlenebb szakmai jártassághoz
kötésének elmaradására.

A kamara aktív közreműködése mellett az erdőtörvény 2017. évi
módosításával megkezdődött a magán-erdőgazdálkodás szerveződési lehetőségeinek új alapokra helyezése. A várakozásokhoz
képest ugyan néhány éves késéssel, viszont a földeken fennálló
osztatlan közös tulajdon egyszerűsített felszámolására vonatkozó új
szabályozással kiegészülve a hiányzó törvényi szintű szabályozások
nagy része végre az Országgyűlés elé, illetve kihirdetésre került.
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A témában több éve tervezett tájékoztatás megkezdődhetett tehát. Ennek keretében az egymással összefüggő, megváltozott szabályozásokat szeretnénk összefüggéseiben bemutatni
az erdőtulajdonosok, a magán-erdőgazdálkodók, valamint a magán-erdőgazdálkodásban tevékenykedő jogi tanácsadók és erdészeti szakirányítók részére. Annak érdekében, hogy a változásokra
minden érintett időben felkészülhessen, és a változások a jogalkotó szándékai szerint valóban
a magán-erdőgazdálkodás fejlődését eredményezzék.
A tájékoztatásra három lépcsőben kerül sor:
•
•
•

a Kamara portálján tájékoztató anyagot és szakmai cikkeket jelentetünk
meg az új szabályozásokról,
az elkövetkező hónapokban ugyanezt személyes és online
tájékoztató fórumok keretében igyekszünk az érintettek széles körével megtárgyalni,
végül a tájékoztató anyag teljessé válását követően azt egy átfogó gazdatájékoztató
kiadvány keretében is közreadjuk.

Mező- és erdőgazdálkodási vadkárok rendezése
A mező- és erdőgazdálkodásban jelentkező vadkárok problémakörének a tagjaink szempontjából
megnyugtató rendezését a Kamara évek óta kiemelt küldetésének tekinti. A vadkárral érintett
mező- és erdőgazdálkodási hasznosítású földek nagyságára nézve adatgyűjtés sajnos nem történik. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai alapján a térített mezőgazdasági vadkárok
összege emelkedő tendencia mellett jelenleg évente kb. 2-2,5 milliárd forintot, a térített erdei
vadkárok összege pedig stagnáló vagy csökkenő tendencia mellett kb. 0,1-0,2 milliárd Ft-ot
tesz ki. Egy sor zavaró tényező miatt a tényleges vadkárok nagyságrendje ezeknek a számoknak
a sokszorosa. Szemléletes például az, hogy az erdősítéseknek térségenként eltérően 25-50 %-át
az erdőgazdálkodó a vadkár megelőzése céljából kénytelen rendkívül nagy költségekkel bekeríteni.
Egy éves előkészítés után a NAK és az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) átadta
az Agrárminisztérium részére a mezőgazdasági, valamint erdei vadkárokra vonatkozó egységes
vadkárfelmérési útmutatók elrendelésre alkalmas, átdolgozott verzióit.
A két kamara szakértői 2020. év elején egyúttal megkezdték a vadkárfelmérési útmutatók elrendeléséhez és alkalmazásához kapcsolódó, az útmutatók előkészítése során felmerült szabályozási
javaslatok egyeztetését is. Az egyeztetések első körét 2020. június közepén azzal sikerült lezárni,
hogy a közösen támogatott javaslatokat a két kamara megküldte az Agrárminisztérium részére,
a fennmaradó javaslatok egyeztetése pedig ősszel folytatódik.
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Ezen folyamat eredményeként létrejövő egységes vadkárfelmérési útmutatóknak köszönhetően
egy folyamatosan jelenlévő vitás kérdés kerülhet objektív alapon rendezésre az eddig szembenálló
felek között.

Védett és fokozottan védett állatok által okozott károk
a mező- és erdőgazdálkodásban
Elsősorban a védett, fokozottan védett madarak által okozott mezőgazdasági kártétel a visszatérő
probléma időről időre a tagjaink körében, ami azt jelzi, hogy a problémakört eddig nem sikerült
megnyugtató módon rendezni.
A témát legutóbb a NAK Hajdú-Bihar megyei szervezete vetette fel az elmúlt év végén. A helyi
érintett természetvédelmi és vadászati szervek bevonásával széles körű szakértői egyeztetésre
került sor, amelyen azonban inkább csak a károkról, és a károk megelőzését akadályozó tényezőkről volt szó, a megoldási lehetőségekről kevésbé. Az idei év első felében országos szintre emelve
folytatódott a munka, illetve a gondolkodás. Az agrárpolitika prominens képviselőinek, illetve az
érintett szakterületek képviselőinek jelenlétével gazdafórumot szerveztünk, amelyen az alábbi
kérdésekre kerestük a választ:
• a védett állatok kártételének megelőzési lehetőségei, a kapcsolódó természetvédelmi
engedélyezési eljárások gördülékenyebbé tétele, valamint
• az érintett állatok védettségére tekintettel kikerülhetetlenül bekövetkező gazdálkodói
károk állami megtérítésének lehetőségei.
A problémakör rendezése érdekében egyeztetéseket kezdeményezünk az Agrárminisztérium érintett részlegeivel. A célunk az, hogy a gazdálkodók kiszolgáltatott helyzetét a választott megoldási
alternatívától függően az őszi jogalkotási időszakban vagy legkésőbb a KAP tervezése keretében
megnyugtató módon rendezzük.

Ketreces állattartásról szóló tévhitek eloszlatása
Az elmúlt években Európa-szerte megerősödött a magukat állatvédő szervezeteknek nevező lobbiszervezetek mezőgazdaság-ellenes tevékenysége, amelynek keretében mindennemű szakmai és
gazdasági racionalitást nélkülözve kampányolnak a ketreces állattartás betiltásért. Minden eszközt
bevetve érzelmi alapon manipulálják a szakmai ismeretekkel nem rendelkező állampolgárokat, és
sokszor bűncselekménynek minősülő akciókkal támadnak meg állattartó telepeket.
A NAK közreműködésével készült COPA-COGECA termelői elégedettségi felmérésről szóló jelentés
alapján a hazai gazdatársadalom 11%-a számolt be arról, hogy negatív megítélés éri a munkáját, vagy
a munkája miatt őt, ugyanezen szám például Franciaországban 75%, Németországban pedig 59%.
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Az elmúlt félévben érzékelt-e negatív megjegyzéseket a közbeszédben
a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatban?
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Nem, úgy érzem,
hogy nem értek
negatív megjegyzések.

A beérkezett válaszok alapján általánosságban elmondható, hogy Magyarországon bár nem szignifikánsan, de emelkedett a gazdálkodási módszereket kritizálók száma. Bár ez szerencsére az
állattartókat nem rendíti meg egyelőre a tevékenységük további folytatásában, csak minimálisan
hat ki a motivációjukra. A nemzetközi tendenciák alapján joggal feltételezhetjük, hogy a későbbiek
során ez valós veszélyhelyzetet teremthet.
Emiatt kezdtünk olyan tanulmányok, tájékoztató anyagok készítésébe, melyek tényszerűen ismertetik a jelenlegi mezőgazdasági technológiákat és azok hatását. Ezen sorozat első kiadása a ketreces állattartásról szóló tanulmány, melynek célja elsősorban a hazai gazdaság védelmében az
EU-s állattenyésztés által alkalmazott ketreces tartástechnológiák szükségességének indoklása,
illetve az esetleges betiltás hatásainak vizsgálata, várható következményeinek leírása. A tanulmány
a tojótyúk, hízott kacsa, hízott liba, nyúl ágazatot érinti, melyek csak Magyarországon több mint
30 ezer gazdálkodót érintenek, és 300 milliárd forint elsődleges termelési értéket képviselnek.
A tanulmány alapján egyértelműen megállapítható, hogy
• a tojás beltartalmát, összetételét nem befolyásolja a technológia
• a ketreces tartásnak kisebb a környezeti lábnyoma, valamint üvegházhatású gázkibocsátása;
• a legalacsonyabb előállítási költség ketreces tartásnál van;
• állathigiéniai, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági körülmények jobbak a ketrecben;
• a leghigiénikusabb a ketreces tojás, mivel a legtisztább és a leginkább
ép a különböző tartási módok közül.
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A tanulmányokat széles körben terjesztjük az európai uniós tagállamok gazdálkodói és érdekképviseleti szervezetei körében, ezzel is erősítve a gazdálkodók érdekében végzett érdekérvényesítő munkát, és a többi érintett állattenyésztési ágazatra vonatkozó tanulmányok
is egyeztetés alatt állnak.

Mezőgazdasági gépek nyilvántartása, rendszám-változás
Jelentős változás várható 2021. január 1-től a mezőgazdasági gépek nyilvántartásában,
mind a mezőgazdasági vontató, mind a lassú jármű rendszámváltozásai érintik a gazdákat.
Az Agrárminisztériumban kezdeményezett egyeztetéseink – következményeképp, amelyeken
a Belügyminisztérium és a KEKKH illetékes vezetője is részt vett, megnyugtató eredmény várható
az új jogszabály alapján. A jogalkotó szándéka a jelenleg is meglévő kedvezmények átmentése az
új szabályozás alá, amire garanciát jelenthet, hogy az ilyen kedvezmények általában a gépjármű
kategóriájához kapcsolódnak és nem a rendszám típusához. A NAK összegyűjtötte a mezőgazdasági járművek üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos összes kedvezményt, kérdést és
javaslatot, amit az új szabályozásban is szükséges fenntartani, és azokat megküldte a Kormánynak.
A NAK célja, hogy a mezőgazdasági gépek üzemeltetésében és közúti közlekedésében továbbra is
maradjanak meg a gazdálkodók számára biztosított könnyítések és kedvezmények.

Fogyasztói megtévesztések visszaszorítása
az egyértelmű eredetmegjelöléssel

A fogyasztói megtévesztések kiküszöbölése végett kezdeményeztük
a nem csomagolt, csemegepultokból árult sertéshúsok esetében
a kötelező szöveges és vizuális származási megjelöléshez szükséges
törvénymódosítást.
A változtatás 2020. január 15-ével életbe lépett, amelynek már áprilisban láthatóak voltak
a pozitív hatásai. Következő lépésként ezen szabályozás július 15-ével kiterjesztésre került a baromfi-, juh-, kecskehúsokra, és a zöldségekre, gyümölcsökre is. További célunk, hogy hasonlóan
kötelező jelölést érjünk el a marhahús, a tojás vonatkozásában is, valamint a vásárlás helyén, de
a vásárló távollétében előre csomagolt sajtok esetében is. Távlati cél, hogy a kereskedelmi láncok
szóróanyagaiban is kötelezően fel kelljen tüntetni a termékek származási helyét. A témában az
egyeztetéseket megkezdtük. Amennyiben a kezdeményezésünk sikerrel jár, megakadályozhatjuk
a fogyasztók jóhiszeműségének kihasználását. Ha egy termék csemegepultból csomagolatlanul
kerül értékesítésre, akkor a vásárló automatikusan azt feltételezi, hogy az hazai előállítású. Ezt
kihasználva árulták a rosszabb minőségű, import termékeiket a kiskereskedelmi láncok a magyar
termékek rovására.
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Magyar Élelmiszerkönyv Bizottsági munka
A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó élelmiszerminőségi, élelmiszerjelölési és élelmiszerbiztonsági
kötelező előírások gyűjteménye. A Magyar Élelmiszerkönyvben előírtaknak megfelelő, minőségi
- a versenytársaitól megkülönböztethető - élelmiszer előállításához az iparági érdekeket jobban
figyelembe vevő élelmiszerkönyvre volt szükség.
A Kamara 2018 őszén megalakult Élelmiszerkönyv munkacsoportja jobbító szándékú javaslatokat
fogalmazott meg a Magyar Élelmiszerkönyvre vonatkozóan, amely változások jobban szolgálnák
az élelmiszerágazati szereplők piaci működését. A Magyar Élelmiszerkönyv szabályozási keretre
vonatkozó szabályozásairól szóló rendelet 2019 végén megjelent, melyben számos javaslatunk
elfogadásra került (pl. az Élelmiszerkönyv Bizottságban magasabb arányú előállítói képviselet).
Ennek megfelelően az idei évtől a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottsága és Szakbizottságai is
új összetételben kezdhetik meg öt éves munkájukat. Ehhez az Agrárminisztérium felkérése
alapján – más szervezetek mellett - a Kamara javaslatot tett az egyes szakbizottságokba
delegálható iparági szereplőkre. Annak érdekében, hogy a szakbizottságokba minél szélesebb
körben egyeztetett, ágazati szempontokat figyelembe vevő álláspontokat tudjanak képviselni
a delegáltak, szakmai háttér munkacsoportokat hozunk létre minden érintett szakmai szervezet
bevonásával. A Magyar Élelmiszerkönyv háttérmunkacsoportjainak megalakulása megfelelő
fórum annak elősegítésére is, hogy minél több termékkategóriában lehessen pályázni a NÉBIH
által életre hívott Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyre. A háttérmunkacsoport keretein
belül lehetőség lesz az általuk meghatározott termékek KMÉ-védjegy feltételeire vonatkozó
javaslatok közös kidolgozására is.
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Tisztességtelen piaci magatartás szabályozásával kapcsolatos lépések
Magyarországon törvényben is szerepel a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalma, szabályozva a kereskedelmi gyakorlatokat a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tekintetében
azért, hogy a beszállítók és a kereskedelmi csoportok között kiegyensúlyozott alkupozíciót biztosítson, és etikus üzleti magatartási normák érvényesüljenek. A kamara fontosnak tartja, hogy
a mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket előállító tagjai tisztában legyenek a törvényi szabályozókkal, továbbá ügyeljenek a szerződések módosításával kapcsolatos kereskedői megkeresések
jogszerűségére, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe.

A Kamara kiállt azért, hogy az áruházláncok az általuk fizetendő
különadót ne a mezőgazdasági, élelmiszeripari beszerzési árak
letörésével akarják ellensúlyozni.
Nyílt levélben hívtuk fel az áruházláncok figyelmét arra, hogy törvényesen, tisztességesen járjanak el beszerzéseik során, valamint a beszállítókét arra, hogy legyenek tisztában
a törvényi szabályozókkal, továbbá ügyeljenek a szerződések módosításával kapcsolatos kereskedői
megkeresések jogszerűségére, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe. Ehhez
kapcsolódóan a hatályos jogi szabályozásról a NAK összefoglalót is készített a tagok számára,
és várjuk a tagjaink jelzését, ha tisztességtelen eljárást tapasztalnak.

A hazai áruk védelme az import dömpingáruk ellen
Magyarország jelentős élelmiszer-exportőr, de a külkereskedelmi lehetőségek megváltoztak,
a pandémiás helyzetben minden országban előtérbe helyeződött az import helyett a hazai termékek támogatása, a saját piac védelme. Ahogy hazánk, más országok is lépéseket tettek gazdaságuk
védelme érdekében. Különösen fontos ez azon élelmiszeripari termékek vonatkozásában, amelyeket Magyarországon, magyar emberek, magyar alapanyagokból állítanak elő. A piaci szereplők és
szakmai szervezetek jelzése szerint a veszélyhelyzet idején több áruházlánc egyre erőteljesebben
előtérbe helyezte – a nemzetközi piaci helyzet miatt esetenként olcsóbban beszerezhető – importáruk vásárlását, ezzel visszaszorítva a hazai termékeket a polcokon.

Nyílt levélben szólítottuk fel a kiskereskedelmi áruházláncokat,
és több egyeztetést is folytattunk annak érdekében, hogy ebben
a nehéz időszakban elsősorban magyar termelők és feldolgozók
termékeit preferálják az áruházláncok.
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Ez különös tekintettel vonatkozik az alapélelmiszerekre (egyebek közt a húsra, a tejre és a tejtermékekre, a zöldségekre és a gyümölcsökre), ezzel segítve, hogy a hazai agrár- és élelmiszeripar
helyzete mihamarabb normalizálódhasson.

Nemzeti régiók védelme
A NAK is aktívan támogatja a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését a nemzeti
régiók védelméről, és a pandémiás időszak előtt a gazdálkodóknak lehetőséget biztosított arra,
hogy a falugazdászoknál elérhető aláíróív szignálásával segítsék az ügyet. A NAK-nak is fontos
a regionális kultúrák sokszínűsége, és azok sajátosságainak fennmaradása a jövő generációi számára. A kezdeményezés elősegíti a székelyföldi magyar gazdák szülőföldön való megmaradását
és boldogulását célzott Uniós források révén, ami számukra és a Kamara számára egyaránt fontos.
Így a hazai gazdálkodók aláírásukkal elősegíthetik a székelyföldi agrár- és élelmiszergazdaság
megerősödését, fejlődését, továbbá a helyi gazdaközösségek egyenlő hozzáférését az uniós agrártámogatásokhoz. Ennek érdekében a NAK-on keresztül március közepéig 61 651 gazdálkodó írta
személyesen alá az aláíróíveket.

Nemzetközi kapcsolatok
A NAK nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül – brüsszeli iroda, Európai Gazdálkodók és Európai
Termelőszövetkezetek (Copa-Cogeca) Szervezete, Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fóruma (KEF), Visegrádi Országok (V4), Három Tenger Régió (HTR) – olyan, fokozatosan bővülő
információs háló áll rendelkezésére, amely a gyors és releváns információszerzés illetve lobbitevékenység alapja. Emellett mindez elősegíti a szakmai kapcsolati háló bővülését, amely nemzetközi
projektek és pályázatok szintjén is segíti külkapcsolati integrációnkat.

A NAK külkapcsolati tevékenysége hiánypótló a mezőgazdasági
szektor számára, a nemzetközi képviselethez szükséges
kapcsolatrendszer, a képviseletben jártas, idegen nyelveket
bíró szakértők a Kamarában rendelkezésre állnak, az uniós
szintű láthatósághoz szükséges jelenlétünk biztosított.
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A kialakult vírushelyzetben sikeresen gyűjtöttünk friss, nyilvános fórumokon nem publikált,
informális információkat társkamaráinktól a koronavírus-helyzet és az azokra hozott intézkedések
kapcsán, de gyors információkkal tudtunk szolgálni az egységes kérelem, jég- és viharkár, illetve
a “Termőföldtől az Asztalig” és Biodiverzitás Stratégia tagországi hatásait feszegető kérdésekben
is. Mára sikerült olyan kapcsolatot kialakítanunk a társkamarákkal, hogy megosztják velünk azt
is, ha egy uniós intézkedés nehézségek elé állítja az országukat. Ezek az információk alapvetőek
a több tagország (pl. V4-országok) által kezdeményezett, azaz nagyobb súllyal latba eső uniós
lobbitevékenységünkhöz, de a hazai szakpolitikai inputok (AM – ágazati és KFI-szakpolitikák, koronavírus-helyzettel kapcsolatos intézkedések; ITM - Gazdaságvédelmi Akcióterv) biztosításához is.

2020 tavaszára a NAK teljes jogú tagja lett a Farmerek
Világszervezetének (WFO) és első alkalommal részt vehetett ilyen
minőségében az éves közgyűlésén; amelynek keretében a Kamara
felszólalásában sikerrel emelte globális szintre az Európai Zöld
Megállapodásban kitűzött, elérhetetlen célok elleni küzdelmet, felhívva a világszervezet figyelmét a reális elvárások szükségességére.
A WFO-tagsággal már az uniósnál tágabb geográfiai térben is hasznosan tudjuk majd szolgálni a magyar gazdálkodókat. A WFO keretein belül, beleértve a WFO stratégiai partnereit (pl.
FAO [Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet], WFP [Világélelmezési Program], OECD
[Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet], OIE [Állategészségügyi Világszervezet], WTO
[Kereskedelmi Világszervezet]), világszinten egyesített erővel léphetünk fel ágazataink, így a magyar
agrárium jövője érdekében is. A nemzetközi ágazati képviseletünk a WFO-val úgy válik teljessé,
hogy a WFO - szöges ellentétben az uniós szakpolitikai irányokkal - küzd a haszonállattartásért,
hisz annak fenntarthatóságában, és kimondja, hogy az üvegházhatású gázok fő forrásai a fosszilis
üzemanyagok és a szállítás, nem pedig az állattartás. A WFO továbbá kiáll amellett, hogy a hús
a kiegyensúlyozott és tápláló étrend alapja, és külön kiemeli a vörös húsok elsődleges szerepét.
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A NAK által elnökölt és szervezett Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma évről évre
teret és lehetőséget ad határon túli magyar gazdaszervezeteink együttműködésének, regionális
fórumoknak, kiállításoknak, képzéseknek, közös ügyeink megtárgyalásának, határon átnyúló
kapcsolataink erősítésének. Ennek egyik jelképes elemévé vált a Magyarok Kenyere - 15 millió
búzaszem program a határon belüli és túli magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú
összefogása, ezzel is erősítve a nemzeti összetartozást.
A kamara országhatáron belüli tevékenységén túlmutató céljaként megjelenik a Kárpát-medencében,
szülőföldjén élni és dolgozni kívánó magyar gazdálkodók boldogulásának, ezáltal az asszimilációval,
illetve marginalizációval járó identitásvesztés megelőzésének, valamint a Kárpát-haza megerősödésének saját eszközeivel való elősegítése.
A Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve kormányközi szinten tudjuk képviselni
az egyes ágazatok külkapcsolati érdekeit illetve a nemzetközi kapcsolatépítést, amely a járványhelyzet ellenére például Üzbegisztán és Mongólia esetében elért addig, hogy együttműködési
megállapodásokat készíthessünk elő.
Brüsszelben a koronavírus-járvány okozta sokkot követően gyorsan elkezdődött az érdemi szakértői munka. A NAK szakértői háttérmunkája segítségével brüsszeli irodánk naprakészen tudta
jelezni az európai uniós szakmai érdekképviseletek, az Európai Bizottság illetve Európai Parlament
(COMAGRI, COMENVI), a brüsszeli Magyar Állandó Képviselet irányába, milyen azonnali piaci beavatkozások kellenek ahhoz, hogy a közellátásban ne alakuljanak ki megoldhatatlan helyzetek úgy,
hogy közben a gazdálkodók és az élelmiszer-feldolgozók érdekei is védelmet élvezzenek.

A számos példa közül kiemelendő a sertésszektorral kapcsolatos
magántárolási támogatási kamarai igényünk, amelyet
a Copa-Cogeca főtitkára az aktuális Mezőgazdasági Tanácsi
ülésen azonnal és sikeresen jelzett az agrárminiszterek számára,
így a magyar agrárminiszter már tudott erre hivatkozni.
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Gazdasági segítségnyújtás

Posztregisztráció fajtakísérletek
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Gabonatermesztők Országos Szövetségével (GOSZ) és
a Vetőmag Terméktanáccsal (VSZT) együttműködve állít össze ajánlati fajtalistát kukoricára, búzára,
illetve őszi káposztarepcére, melynek célja, hogy a termelők támpontot kapjanak a fajtaválasztáshoz.
A koronavírus okozta kedvezőtlen körülmények ellenére a NAK-GOSZ-VSZT által szervezett kukorica posztregisztrációs kísérletek 2020-ban már 14. alkalommal kerülnek megrendezésre. Ebben
az évben összesen 38 kukorica hibrid került elvetésre az ország 10 kísérleti állomásán. A hibridek
között eltérő éréscsoportokkal találkozhatunk, annak érdekében, hogy a termelők a gazdaságukhoz
igazítva tudják kiválasztani a számukra legmegfelelőbbet.
A közel másfél évtizede elindított posztregisztrációs fajtakísérletek célja továbbra is ugyanaz:
az objektív eredmények birtokában a felhasználók kipróbált, megfelelő mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. A kísérletben résztvevő szervezetek
továbbra is kiemelten fontosnak tartják, hogy a Magyarországon termesztett fajták értékét objektív
kísérletekkel lehessen bemutatni, és ezzel 2,3 millió hektáron a lehető legjobb fajtákat használják
a gazdálkodók.

Az adott termőhelyhez leginkább illeszkedő növényfajta ugyanolyan
technológia mellett is akár 20 százalékkal magasabb termést hozhat,
ami hektáronként 45-70 ezer forinttal, országos szinten pedig 100150 milliárd forinttal több bevételt eredményezhet a gazdáknak.
A kukorica posztregisztrációs kísérletek mellett párhuzamosan zajlanak az őszi búza, valamint
az idei évtől az őszi káposztarepce fajtakísérlet is.
Az idei évtől elindította hagyma fajtakísérletét is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A 15 fajtát
vizsgáló kísérlet eredményeként is ajánlati fajtalista készül, ami szakmai és technológiai információkkal szolgál majd a hazai hagymatermesztőknek.
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NAK jégkármérséklő rendszer

A NAK és az Agrárminisztérium összefogásával Európában egyedüliként Magyarországon épült
ki és működik 2018 óta az ország teljes területét lefedő jégkármérséklő rendszer.

Bár a jégkárt teljesen nem lehet megelőzni, számítások
szerint minden évben több tízmilliárd forint kárt előzünk meg
a mezőgazdaságban, a lakossági, ipari, állami létesítményekben,
ingatlanokban és ingóságokban.
Az elmúlt két év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a jégkármérséklő rendszer beváltotta
a hozzá fűzött reményeket. Tavaly a gazdálkodók 37 ezer hektárra jelentettek be jégkárt, ami nagyjából a fele volt a 2017-es, utolsó országos védekezés nélkül töltött év értékének. A jégkár aránya
az összes bejelentett mezőgazdasági káron belül 2018-ban és 2019-ben 13% alatt maradt, míg a
2015-2017-es átlag 32% felett volt. Ezeket az eredményeket a szélsőséges időjárás ellenére sikerült
elérnünk: mind 2018, mind 2019 késő tavasza, nyara extrém viharos időt hozott, amit jól mutatnak
a viharokhoz kapcsolódó mezőgazdasági kárbejelentések is.

A viharokhoz kapcsolódóan bejelentett mezőgazdasági károk aránya
a 2015-2017 közötti időszak átlagához viszonyítva hazánkban (%)
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Az idei évre is számos fejlesztéssel készültünk:
•

•

•

Új elemzési felület létrehozása: A világon egyedülálló elemzési metodika került kialakításra
az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kapott meteorológiai adatok felhasználásával, amelynek segítségével lehetővé vált a rendszer üzemelésének bemutatása, valamint az
utólagos elemzések segítségével a bekapcsolások hatékonyságán lehet javítani.
A rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges háttértámogató rendszerek fejlesztése még a védekezési időszak megindulása előtt megtörtént: újabb fejlesztési irányok
kerültek meghatározásra, valamint az elkészült szoftveres fejlesztések folyamatos visszatesztelése is megtörtént. A Kamara által fejlesztett rendszerekkel a védekezési időszakot egy
stabilan működő és megbízható informatikai háttérrel kezdtük meg. A központi vezérlő szoftver alkalmas a munkák napi szintű kiosztására, nyomon követésére és dokumentálására egyaránt, továbbá a generátorkezelők által végzett tevékenységek ellenőrzésére és értékelésére.
Új tájékoztató felület: Az idei védekezési szezonban heti rendszerességgel az időjárási
helyzettől függően, eddig nem alkalmazott szempontok szerint újabb elemzések készültek
a zivataros napokról. A NAK a jégkármérséklő rendszer társadalmi beágyazottságát igyekezett
növelni azzal, hogy weboldalán 2020 júniusában elindította a rendszer – minden érdeklődő
által elérhető – online felületét amely, többek között, számos információt tartalmaz a működésről, a jégeső kialakulásáról, az acetonos ezüst-jodid hatóanyagról. Mindemellett – a társadalmi edukáció jegyében – egy meteorológiai kisokos is segíti a jobb tájékozódást. A leglátványosabb információs elemek a valós idejű térképek és heti szinten közzétett számos adatvizualizácó, tendenciák nyomon követhetősége

Az idei május vége és június eleje a jégkármérséklő rendszer történetének legaktívabb időszakát hozta a térségünket elérő nagy kiterjedésű ciklonoknak köszönhetően. Annak ellenére, hogy
a generátorok folyamatosan működtek, több jégbejelentés érkezett. Ugyanakkor a rendszer üzemeltetése nélkül számos helyen dió nagyságú jég is hullhatott volna, mint az tapasztalható volt
több európai országban: a június 7-én kialakult zivatarlánc Románia, Szlovákia és Lengyelország
felett is átvonult, ezekből az országokból több mint 50 helyről jelentettek 4-5 cm átmérőjű jeget.
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Egyelőre nem áll rendelkezésre olyan technológia, amellyel teljes mértékben kiküszöbölhető
a jégeső. A határainkon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők ellen nem tudtunk és a jövőben sem
nem tudunk védekezni, ahogy a szupercellák ellen sem, ezek ugyanis több mint 10 kilométeres
magasság fölé tornyosulnak, és folyamatos bennük a jégképződés. Azt azonban garantálni tudjuk,
hogy a NAK által választott legmodernebb és leghatékonyabb, talajgenerátoros jégkármérséklő
rendszer alkalmazásával a lehulló jégszemek mérete kisebb lesz, mint amik a rendszer működtetése nélkül alakulnának ki, tehát a jégkár általi mezőgazdasági és általános, teljes lakosság
körében jelentkező károk hatékonyan csökkenthetőek a jövőben is.

A növényvédő szerekkel kapcsolatban tett intézkedések
Rendkívüli engedélyes intézkedések
Az Európai Uniós szabályozás alapján különleges körülmények fennállása esetén a tagállamok
indokolt esetben legfeljebb 120 napra (szükséghelyzeti engedély keretében) engedélyezhetik a
növényvédő szerek korlátozott és ellenőrzött felhasználását szolgáló forgalomba hozatalt, ha ez
az intézkedés olyan veszély miatt szükséges, amely más ésszerű eszközzel nem hárítható el.
Az EU Bizottság döntése alapján tavaly a diquat hatóanyagú termékek engedélye visszavonásra
került, de jelenleg a deszikáló (érésgyorsító, mely felelős az egységes érésért, a kipergés nélküli
betakarítás érdekében) piacon nincs más hatékony megoldás repcében, napraforgóban és egyéb
kultúrában, hogy a termés optimális időben és minél kisebb veszteséggel betakarítható legyen.
A fentiek miatt kértük a két készítmény szükséghelyzeti engedélyezését, melyet meg is kaptunk,
segítve ezzel a gazdálkodókat, hogy az idei gyenge közepes repcetermés betakarítása során már
ne szenvedjenek el további veszteségeket.
Sajnálatos tény, hogy a gazdálkodók számára rendelkezésre álló növényvédőszer-hatóanyagok
folyamatosan szűkülő választéka rontja a növényvédelmi beavatkozások hatékonyságát. Az őszi
káposztarepce termesztésben és más szántóföldi területeken egyre nagyobb kihívást jelent az
elérhető növényvédőszeres megoldások hiánya. Az ide év során több helyről lehet olyan véleményt
hallani, hogy mivel nem maradt megfelelő eszköz a repce gazdaságos megvédésére a károsítóktól,
ezért jelentősen csökkeni fog a vetésterülete jövőre. Fontos lenne megfelelő eszközt adni ismét
a termelők kezébe, mint ahogy ezt pl. Lengyelországban, ahol a mezőgazdasági miniszter a fennálló
uniós tiltás ellenére engedélyezte a repcemagok neonikotinoidos csávázását. A minisztérium ezzel
a lengyel fehérje- és olajosnövény szövetség igényére reagált, amelyik szükséghelyzeti engedélyt
kért, mivel ennek hiányában tetemes rovarkártételtől és terméskieséstől tartott. Idén 250.000
hektárnyi területre kapták meg az engedélyt a vetőmagforgalmazók.
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is lobbizni fog annak érdekében, hogy a magyar termelők is megfelelő eszközökkel rendelkezzenek és ne a növényvédőszer hatóanyagokkal kapcsolatos – minden szakmai alapot nélkülöző – politikai döntések határozzák meg az egyes növények
vetésterületét.
AKG növényvédőszer-tiltólista felfüggesztésének kezdeményezése
A gazdálkodók számára rendelkezésre álló növényvédőszer-hatóanyagok folyamatosan szűkülő
választéka rontja a növényvédelmi beavatkozások hatékonyságát. A helyzeten nem segít az sem,
hogy a nagyon szigorú veszély alapú engedélyezési folyamatból kikerülő új hatóanyagok is rákerülnek az AKG-tiltólistára. Kiváltképp a kertészeti ágazatban, de a szántóföldi területeken is egyre
nagyobb kihívást jelent az elérhető növényvédő szeres megoldások hiánya.
A NAK célja, hogy az idei évben bekövetkezett rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel, valamint
a 2020 tavaszi időjárási anomáliák és az ezek hatására jelentkező nagymértékű károsító nyomás és
a folyamatosan szűkülő hatóanyag-paletta következtében az AKG-programban nem alkalmazható
növényvédőszer-hatóanyagokról szóló tiltólista átmeneti felfüggesztését kezdeményezzük. Ezzel
is képviselve tagjaink hozzánk érkező kéréseit és támogatva a hatékony működésük feltételeit.

Egy-egy hatékony készítmény alkalmazásának lehetősége akár
8-10 ezer forintos megtakarítást is eredményezhet hektáronként
a gazdák számára, amellett, hogy a környezetterhelést is jelentősen csökkentjük. Ez éves szinten országosan akár 30 milliárd
forinttal is csökkentheti a gazdálkodók költségeit.
Kiskultúrás növényvédőszer-engedélyezési folyamatok megindítása
Találkozót kezdeményeztünk az agrárminiszterrel ebben az évek óta húzódó kérdésben. Idén
a NAK kezdeményezésére sor került azon évek óta húzódó egyeztetésre, amely során áttekintésre került a kiskultúrák növényvédőszer ellátottságunk. Elfogadhatatlannak tartjuk ugyanis, hogy
egy néhány tíz kilométerrel nyugatabbra élő osztrák gazdálkodó lényegesen több engedélyezett
növényvédőszert használhat, mint egy magyar növénytermesztő, akinek vannak olyan zöldségkultúrái, ahol már egyáltalán nincs megvalósítható növényvédelmi technológiaellátottsága. A NÉBIH,
az Agrárminisztérium, a FruitVeb, a Növényorvosi Kamara, a Növényvédelmi Szövetség és a NAK
részvételével lezajlott egyeztetés alapján érdemi előrelépés történhet a kiskultúrák növényvédő
szerek ellátottsága terén, melyhez elengedhetetlen a szerengedélyezés felgyorsítása. A FruitVebbel
közösen összeállítottuk az első 20 legfontosabb növényvédő szert tartalmazó listát, és megküldtük
az illetékes engedélyező hatóság részére.
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A probléma kezelése azért különösen fontos, mert az már nem csak a kiskultúrákban, de a szántóföldi kultúrákban is egyre inkább nehézséget jelent. A NAK közreműködik a helyzet orvosolására
alkalmas intézkedések előkészítésében annak érdekében, hogy általuk növelni lehessen a hazai
termelők versenyképességét is. Célunk, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő feltételeket, növényvédőszer-választékot a termelők számára, annak érdekében, hogy a kisebb területen termesztett
növényfajok esetén is önellátó maradhassunk.
Lobbizás a növényvédőszer-visszavonások ellen
Az Európai Unió évek óta folyamatosan szigorítja a növényvédőszer-engedélyezés és -felhasználás szabályait, amely a világon a legszigorúbb engedélyezési rendszer. A szabályozás jellege is
változik, a növényvédőszer-hatóanyagok engedélyezése, illetve kizárása esetenként már nem a
kockázati tényezők szakszerű értékelésén, hanem félelmeken, veszélyérzeten, közhangulaton és
az ezekből származó politikai döntéseken alapszik. Folyamatos a kapcsolat a hazai döntéshozók
(AM, NÉBIH) és a NAK szakértői között. Mindent megteszünk a folyamat megakadályozása, lassítása érdekében. A növényvédőszer-kivonások várható összhatása a terméskiesések következtében több száz milliárd forintos ágazati bevételkiesést eredményezhet az őszibúza-, kukorica- és
napraforgó-kultúrában együttesen. Ezen kultúrákon kívül jelentős mértékben érintett még az
őszi káposztarepce, az alma, a szőlő, valamint a különböző zöldségfélék. A tiltó rendelkezések
következménye várhatóan inkább növelni, mintsem csökkenteni fogja a növényvédőszer-hatóanyagok felhasználását, ugyanis a felmerülő és fokozódó problémákra csak kevésbé hatékony
megoldások állnak majd a gazdák rendelkezésére, ami több növényvédőszeres kezelést jelent.
A Kamara célja, hogy más országokkal szembeni versenyképességünket a termelés és élelmiszerbiztonság maximális figyelembevétele, megőrzése mellett biztosítsuk tagjaink számára.

Agrofóliák, big-bag zsákok és egyéb mezőgazdasági eredetű
műanyaghulladékok kezelésére vonatkozó eljárás kialakítása
Az elmúlt években óriási problémává nőtt a mezőgazdaságban használt műanyaghulladékok
kezelése, amely amellett, hogy komoly gondot okoz a gazdálkodók számára, környezeti problémát is jelent. Néhány éven belül mindenképp el kell érnünk, hogy a növényvédő szeres flakonok jól működő országos begyűjtő-rendszeréhez (CSEBER) hasonló megoldás legyen az egyéb
műanyaghulladékok kezelésére is. Ennek első lépéseként, a NAK a szakmai és érdekképviseleti
szervezetek bevonásával felmérte a szóban forgó anyagok mennyiségét, szezonalitását anyagtípusonként, annak érdekében, hogy a lehetséges visszagyűjtés és a majdani újrahasznosítás megindulhasson. Kezdeményeztük az érintett szaktárcák bevonásával egy munkacsoport elindítását,
és a gyors megoldás kidolgozását, ezzel csökkentve a mezőgazdasági eredetű műanyaghulladékok kezelhetetlen felhalmozódását és a környezetvédelmi szempontból legkárosabb megoldás,
a helyben történő elégetés teljes megszüntetését. Véleményünk szerint a műanyag termékek után
befizetett környezetvédelmi termékdíj, uniós környezetvédelmi források kiegészítésével megfelelő finanszírozást jelenthet egy országos begyűjtő- és újrahasznosító rendszer kiépítéséhez.
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Éves szinten, becslések alapján, mintegy 5000 tonna műtrágyás
és 1000 tonna vetőmagos zsák, a zöldség-gyümölcs ágazatban
a különböző típusú műanyagokból pedig évente 8-9 ezer tonna
hulladék keletkezik. Az eljárás kialakításával biztosítjuk tagjaink
számára a környezetvédelmi szempontból meghatározó fontosságú hulladékok szakszerű kezelési gyakorlatát.
Szerződésminta a saját termesztésű zöldségés gyümölcstermények adásvételére
A rendelkezésre álló jogszabályok alapján kidolgoztunk egy szerződésmintát, mely széles körben,
kimondottan a saját termesztésű, meghatározott zöldség-és gyümölcs terményének adásvételére
alkalmazható. A szerződésmintával szeretnénk elősegíteni a termelői biztonságot, hozzájárulva
a hosszú távú, kiszámítható értékesítés megteremtéséhez, ezzel támogatva a termelőket és
a feldolgozókat egyaránt.

A szerződésminta jó példája lehet a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok elleni hatékony fellépésnek és kedvezőbb pozícióba
helyezheti a gazdálkodókat az adásvételi ügyletekben.
NAK Piactér
A koronavírus okozta veszélyhelyzet egyes élelmiszeripari szakágazatokban gazdálkodási mérettől
függetlenül piacvesztést eredményezett, kiemelten az exportpiacokra és a HORECA szektor irányába értékesítő vállalkozásoknál, de a fogyasztók élelmiszer-felhalmozási időszakában - amely
a kereslet szerkezetében okozott eltolódást - szinte minden szakágazatot érintően tapasztalható volt.
A járvány okozta értékesítési nehézségek idején a NAK nem maradt tétlen, több vonalon is próbálta
segíteni a termelőket, élelmiszer-előállítókat. A termékek piacra jutásának elősegítése érdekében
a Kamara létrehozta online piacterét, amelynek előállítói oldalára a kamarai tagok rögzíthetik feldolgozatlan és feldolgozott élelmiszer-termékeiket, illetve a kereskedői oldalán keresztül az élelmiszer kis- és nagykereskedelmet, valamint tovább-feldolgozást végző vállalkozások kereshetnek
piacuk jellegének és méretének megfelelő élelmiszereket a náluk jelentkező kereslet kiszolgálása
érdekében. Az április 20-i indulás óta az online térben 1200 termék, 186 termelő/előállító, valamint
62 élelmiszer kereskedelmet folytató vállalkozás van jelen. A már működő Piactér lehetővé teszi az
élelmiszertermelők/előállítók, illetve a kereskedők/felvásárlók közötti közvetlen kapcsolatfelvételt.
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Agrárszolgáltatások
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakítása óta fejleszt különböző agrárszakmai szolgáltatásokat. A versenypiaci szolgáltatók – a gazdasági hatékonyság elvét követve – nem, vagy csak
részben szolgálják ki ezt a számukra elaprózott kistermelői szegmenst, így ők a Kamara szolgáltatói tevékenysége nélkül nem jutnának hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez.

A NAK társadalmi felelősségvállalása, hogy a kistermelői társadalom számára eljuttassa azokat a szolgáltatásokat, melyeket a különböző piaci szolgáltatóktól a nagyobb gazdálkodók megkapnak.
A különböző típusú, illetve különböző időszakokra koncentráló szolgáltatások igénybevételével
a kamarai tagok a kamara falugazdász-hálózatán keresztül közvetlen segítségnyújtásban részesülhetnek vagy közvetített szakmai támogatást kaphatnak gazdaságuk operatív működéséhez,
ezzel is csökkentve a mindennapi ügyintézés és az adminisztrációs teendők erőforrásigényét.
A mezőgazdaság alapja a termőföld, ezért kiemelkedő fontosságú, hogy a gazdálkodók ismerjék
ennek tulajdonságait, és arra alapozott, okszerű tápanyag-gazdálkodást folytassanak. A NAK által
készített, szakmailag független „Tápanyag-gazdálkodási terv készítés” (TGT) objektív javaslatot tesz
az adott terület tápanyagkezelésére, és megadja, azt a tápanyagmennyiséget, amelyet célszerű
kijuttatni az optimális termés eléréséhez. A terv alapján meghatározható, hogy mely tápelemek
kijuttatásával lehet a legkisebb költséggel terméshozam-növekedést elérni, elkerülendő a felesleges műtrágyaszórást vagy éppen az alultrágyázást.
2020 első félévében 561 megrendelésből 2397 parcellára és összesen 10 149 hektárra készült
tápanyag-gazdálkodási terv. A projekt eredményeként 2020. június 30-ig 2077 megrendelés
alapján 9124 parcellára vonatkozóan átvett közel 13 000 talajminta került rögzítésre.
Az országban minden falugazdász irodában egységesen és kedvező feltételek mellett elérhető
TGT/Labor szolgáltatás kiváló szakmai színvonalát az MTA-ATK-val való szoros együttműködés
és a magas szintű szakmai kompetenciával rendelkező laboratóriumi hálózat szavatolja.
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Tekintettel a Nitrátrendeletben és Vidékfejlesztési Program AKG
és ÖKO pályázati felhívásaiban foglaltakra, az említett két szolgáltatással a Kamara közvetlenül támogatja jogszabályi kötelezettségvállalásuk teljesítésében érintett tagjait is.
A precíziós technológiák előtérbe kerülésével a talaj mellett a növények tápelem-ellátottságának
közvetlen mérésére is egyre nagyobb az igény, amit a VP-AKG pályázati felhívása választható
feltételként szintén megjelenít. Erre reflektálva az országos laboratóriumi vizsgálatok második
elemeként 2020. július 2-án a NAK elindította a „Laboratóriumi levélanalízis” szolgáltatását is.
Az okszerű gazdálkodáshoz nyújtott szolgáltatásain túlmenően a NAK-MOL Partnerkártya programban való együttműködésre kötött megállapodásának értelmében a Kamara által a tagok különböző kedvezményre jogosító üzemanyagkártyákat igényelhetnek, amelyek felhasználása által
csökkenthetők a gazdálkodásukban és a privát célra felhasznált üzemanyag vásárlására fordított
kiadásaik. A 2020. I. félévben vásárolt üzemanyag-mennyiség közel 8,6 millió liter volt, mellyel
tagjaink mintegy 84 millió forintot spóroltak meg.
A jogelődjével együtt már több mint 10 éve működik együtt a NAK Agrárszolgáltató Nonprofit
Kft. és a Magyar Kukorica Klub Egyesület (MKK), az évente szervezett Kukorica Termésverseny
ellenőri feladatainak ellátásában. Az MKK célja a legjobb fajtaválasztás és leghatékonyabb
termelési módszerek kutatása és terjesztése a magyar kukoricatermelésben. Ehhez a NAK
Nonprofit Kft. a falugazdászok köréből toboroz ellenőröket, illetve ellátja az ellenőrök megbízásához kapcsolódó ügyintézést.
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Biztosításközvetítés
A mezőgazdaság ágazatai közül a növénytermesztés az időjárás szélsőségeinek leginkább kitett ágazat, amely ugyanakkor alapvető élelmiszer- és takarmánytermelő tevékenysége miatt
stratégiai fontosságú, jövedelemtermelő képessége pedig több mint 160 ezer gazdaságot tart el
közvetlenül, közvetve pedig a ráépülő szolgáltatókat és a munkavállalók családtagjait.
A mezőgazdasági biztosítások statisztikai adatai szerint mindösszesen 26 ezer termelő (az egységes kérelmet beadó gazdálkodók 16 százaléka) él a támogatott növénybiztosítások nyújtotta
kockázatkezelési eszközzel. Ugyanitt látható, hogy ez a 26 ezer termelő összesen 1,8 millió hektár területet biztosít. Fontos kiemelni azonban, hogy a biztosítók (mint szolgáltatók) piaci alapon
a nagyobb gazdaságokat szolgálják ki, a kistermelői szegmens számukra gazdaságosan nem értelmezhető.
A NAK 2019 tavaszán kezdte meg biztosításközvetítő tevékenységét, és két növénybiztosítási
szerződéskötési időszak alatt (2019. és 2020. tavasz) a kiszolgált termelők számát közel négyszeresére növelte. A 2020. június elején zárult növénybiztosítási szerződéskötési időszak végére
több mint 2200 termelő számára (kb. 52 ezer hektár területen) vált elérhetővé a kockázatkezelés
magasabb szintjét jelentő biztosítás a NAK munkatársainak közreműködésével.
A növénybiztosítások közvetítése mellett a Kamara megvizsgálta annak lehetőségét, hogy van-e
létjogosultsága és gazdasági racionalitása egy NAK által alapított növénybiztosító létrehozásának. A piacelemzést és üzleti tervezést követően 2020 elején döntés született a NAK alapítású
Agrárbiztosító létrehozásáról. Ennek vonatkozásában megkezdődött az alapítási projekt, amelyet
azonban május végén a koronavírus-járvány okozta gazdasági megszorítások miatt elhalasztani
kényszerült a Kamara, így a projekt egyelőre befagyasztásra került.
Növénybiztosítások mellett a mezőgazdasági duális szakképzésben résztvevő tanulók felelősségbiztosítását is a NAK munkatársai nyújtják a szereplőknek, azaz a szakképző intézményeknek,
a gyakorlati képzési helyet biztosító gazdálkodóknak és a tanulóknak. 2020 első félévében közel
400 gazdálkodónál 4 ezer tanuló gyakorlati szakképzése volt biztosítva.
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Felnőttképzés
A NAK mintegy másfél évtizede foglalkozik képzésszervezéssel. A célunk az, hogy a Kamara egy
országos szintű felnőttképzési intézménnyé váljon, melynek elsődleges célja olyan gyakorlati tudás átadása, melynek birtokában a képzéseken részt vevők és sikerrel vizsgázók eredményes
gazdálkodást valósíthatnak meg.
2019. március 18-tól – jelenleg 22 képzésszervezővel - országos szinten kerülnek megszervezésre a „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” pályázat (VP 1-1.1.1-17) keretén belül
kötelező és választható képzések (jelenleg összesen 22 képzési program), melyek kiegészülnek
a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyammal (hatósági képzés). A megyei képzésszervezők tevékenységét 5 munkatárs segíti, koordinálja a központból az előre meghatározott éves képzési
ütemterv alapján, illetve a felnőttképzési törvényben előírt képzések lejelentéséhez, központi
dokumentálásához szükséges háttér adminisztráció elvégzésével.
2019. március 18. – 2020. március 13. között 2019-ben 461 képzést bonyolítottunk le és
14 968 tanúsítványt adtunk ki, 2020-ban pedig 48 db képzés eredményeképpen 1 292 tanúsítványt adtunk ki. A 80 órás képzésekből 2020-ban 33 képzés során 1 251 tanúsítvány kiadása
történt meg.
Országosan, azon belül is megyénként kerültek megszervezésre és lebonyolításra a hivatkozott pályázat keretén belül a kötelező és a választható képzéseink. A képzéseinket országosan
158 helyszínen valósítottuk meg. A kötelező és választható képzéseket összesen 107 oktatóval,
a hatósági képzéseket pedig összesen 88 oktatóval valósítottuk meg. Előadóink kivétel nélkül hozzájárultak gyakorlatias felkészültségükkel a képzések sikeres és eredményes lebonyolításához.
A résztvevői visszajelzésekből az elégedettség-mérés kiértékelésén keresztül is az tükröződik
vissza, hogy naprakész tudásukkal változatosan és szakmai példákkal illusztrálva adtuk át az ismereteket a képzésen részt vevő hallgatók részére.

Az általunk szervezett képzések feltételeire és az oktatás minőségére vonatkozó felmérésünk alapján a résztvevők értékelése
országos viszonylatban mérve 10-es skálán 9,68 pont.
Összességében mindezidáig a résztvevők pozitívan ítélték meg a képzések tartalmi összeállítását és gyakorlati lebonyolítását.
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Tájékoztatási tevékenység

Termésbecslések és állapotminősítések
A mezőgazdasági termelés sajátosságaiból adódóan a növénytermesztés hozamait – ideértve
a zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztést is – teljes pontossággal csak a betakarítást követően
tudjuk megállapítani. A betakarításra való felkészülés, a szállítás, szárítás, a tárolás, a forgalmazás
és feldolgozás, valamint egyéb feladatok szervezése azonban megkívánja, hogy a folyamatokra
időben felkészüljünk. Ezt racionálisan csak akkor tehetjük meg, ha a terméseredmények várható
alakulásáról már a betakarítást megelőzően is rendelkezünk információval, amelyhez csak becslés
útján juthatunk hozzá. Ezen becslést Magyarországon az országos hálózatával, közel 600 fő
bevonásával a NAK végzi, az aktuális termőterületekről, várható terméseredményekről és
a növénykultúrák állapotáról, az első félévben 11 jelentés elkészítésével.
A becslési eljárás ismerete elengedhetetlenül fontos a gyakorló szakemberek számára, a fentieken túlmenően is, hiszen a mindennapi élet produkál olyan eseteket, amikor más módon nem
ismerhetjük meg a tényleges hozamot, csak becslési eljárással. Például, ha lábon álló termést
vásárolunk, vagy silózunk és a zöldtömeg mérlegelését nem tudjuk a munkafolyamatba építeni,
de ugyanezt mondhatjuk a melléktermékek betakarításáról is. A felhozott esetek a mező
gazdasági termelés alapegységeinél, az üzemeknél, gazdaságoknál stb. jelentkező problémák.
Ugyanakkor hasonló okokra visszavezethetően az agrárágazat felsőbb szintjein – kistérség,
megye, régió, ország – is szükségesek a becslésből származó információk, amelyek akár a kül
kereskedelmi tárgyalásokra való felkészülésnél is hasznosíthatók.

Növényvédelmi előrejelző rendszer
A mezőgazdasági termelők növényvédelmi tevékenységének támogatására országos növényvédelmi előrejelző rendszert működtetünk. A megújuló növényvédelmi előrejelző rendszer
keretében végzett feladataink a szakmai tartalom folyamatos kontrollálása, a koordinátorok
támogatása, a rendszer továbbfejlesztése, valamint az aktuális növényvédelmi tájékoztatások
a hálózat és a tagság részére. A rendszerben résztvevő növényorvosok éves szinten mintegy 5000
bejegyzéssel segítik a termelőket a növényvédelmi kezelések optimális idejének kiválasztásában.
A fejlesztések során célunk, hogy a növényvédelmi előrejelző rendszerben a közreműködő
növényorvosok körét folyamatosan bővítsük, annak érdekében, hogy teljes lefedettséget adjunk,
akár kistérségi szinten is az összes fontos növénykultúrára és azok károsítóira vonatkozóan.
Folyamatosan keressük az együttműködést a nagyobb növényvédőszer-gyártókkal, annak
érdekében, hogy a náluk dolgozó növényorvosokat is bevonhassuk a rendszerbe.
A növényvédelmi észlelések rögzítésére kifejlesztésre került egy mobil applikáció, ami lehetőséget ad
arra, hogy közösségi kezdeményezést indítsunk, melybe bevonjuk a széles növényorvosi társadalmat.
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Az előrejelző rendszerben található információk felhasználásával a termelők az optimális időpontban tudnak védekezni a károsítók ellen, így csökkenthető a környezetterhelés és könnyebben
megvédhető a termés.

Kampányok
Ne spájzolj!
A kampány a koronavírus-járványkor elkezdődött pánikszerű élelmiszer-felvásárlás és -halmozás
mérséklése érdekében indult. Magyarország agrár-élelmiszeripari ország, önellátottságunk
mintegy 120 százalékos az alapvető élelmiszerekből, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar
folyamatosan képes biztosítani a lakosság számára az alapvető élelmiszereket. A csak Facebookon
közel 700 000 személyt elérő kampánynak is köszönhetően mérséklődött a felvásárlási roham,
a halmozás, az élelmiszer-előállítók pedig újra a korábban megszokott termelési rend szerint
végezhették tevékenységüket.
Én is hazait vásárolok!
A „Ne spájzolj!” kampány folytatódott az „Én is hazait vásárolok!” nevű kezdeményezéssel. Ezzel
a Kamara még inkább előtérbe kívánta helyezni a Magyarországon termelt alapanyagokból, magyarországi feldolgozóknál vagy a kistermelőknél készült termékeket – ezek megvásárlásával
valamennyi állampolgár tudta és tudja is segíteni a járvány miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodókat, élelmiszer-előállítókat. Ezt az „együvé tartozást” szimbolizálja a kampány központi eleme,
a nemzeti színű szív. Emellett a NAK Itthonról Otthonra Facebook-oldalán a Kamara arra kérte
a magyar termékek iránt elkötelezett oldallátogatókat – továbbá valamennyi potenciális vásárlót
–, hogy ezt az összetartozást fejezzék is ki egy-egy kommenttel, üzenetmegosztással, illetve saját
tapasztalataikkal. A NAK közel fél milliós elérésű kampánnyal azt célozta, hogy az a magyar vásárló,
aki még nem kötelezte el magát a magyar termékek mellett, hosszú távon emellett döntsön és
vegye meg azokat akár élelmiszer-webáruházban, akár a közeli boltban vagy a piacon. A vásárlói
elköteleződés előnyös az alapanyagot előállító gazdálkodóknak, a feldolgozóknak, a kistermelőnek
egyaránt, mivel így a kiszámítható, stabil hazai piacon értékesíthetik a termékeiket.
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Az Interfel francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezettel, valamint a francia szamócatermesztők (AOP fraises), illetve a paradicsom és uborkatermesztők (AOP tomates-concombres)
egyesületével közösen, 2018-ban indította el a Kamara az Európai Friss Kalandok elnevezésű
hároméves edukációs kampányát az Európai Unió mezőgazdasági termékek promóciós támoga
tásának társfinanszírozása segítségével. A program célja, hogy a két országban elősegítse a friss
gyümölcs- és zöldségfogyasztás növekedését, elsősorban a gyermekek és a gyermekes családok
körében.
A program célcsoportja a 6-14 éves gyerekek és családjuk, szüleik és nagyszüleik. A kampánnyal
a népegészségügyi célok mellett természetesen hazánk agrárgazdasági törekvéseit is előtérbe
helyezzük. A kampány célja, hogy a gyermekes családok zöldség-gyümölcs vásárlása a program
ideje alatt 3-4%-kal emelkedjen, illetve 150 000 gyermeket és 300 000 szülőt elérjen a program.
A program magyarországi megvalósításának hároméves költségvetése 1,5 millió EUR, amelynek
az európai uniós támogatásintenzitása 80%. A program 2020-ban az a harmadik évéhez érkezett.
A nyár folyamán elindítottuk a 15 várost érintő eseményeinket és az eladáshelyi ösztönző akciókat.
A program elmúlt két évének eredményei:
• a magyar gyerekek 32 százaléka ismeri és kedveli a zöldség- és gyümölcsfogyasztási programunk kabalafiguráit, Fruttit és Veggit, valamilyen formában találkozott a program üzenetével.
Vidéken ez az arány ennél is magasabb, 38 százalék (IPSOS kutatás, 2019);
• két év alatt teljesült a programban vállalt célkitűzés, a családok zöldség-gyümölcs vásárlása
2018 év eleje óta 3,8 százalékkal emelkedett (GfK kutatás, 2019);
• a TV kampány (rajzfilm spotok) évente kb. 290 000 gyermekhez jut el;
• események (roadshow, zöldség-gyümölcs ünnep): évente 550 000 közvetett eléréssel és kb.
30 000 gyermek közvetlen elérésével, az aktivációkba való bevonásával bír;
• eladáshelyi ösztönzők (POS): évi 400-450 ezer közvetett elérése és 8 000 gyermek aktív
részvétele.
• 2020 júniusában új pályázatot dolgoztunk ki és nyújtottunk be a friss zöldség-gyümölcs
fogyasztás ösztönzésére, francia-magyar-belga együttműködésben, mellyel kapcsolatban
a döntés 2020 októberében várható.
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Kamarai portál
Számos feladatunk közül az egyik legmeghatározóbb az agrárágazat szereplőinek térítés
mentesen nyújtott tájékoztatási tevékenység. Mivel a szabályozási intézményekkel, a támogatási
és ellenőrzési hivatalokkal, valamint az érdekképviseleti szervezetekkel is szoros kapcsolatokat
és együttműködéseket ápolunk, így a Kamara tud leginkább átfogó tájékoztatást nyújtani. Minden
esetben a hivatalos forrásoktól közvetlenül kapott, ezáltal hiteles információkat osztjuk meg az
agrárszabályozási, agrárpolitikai, és agrártámogatási témakörökben. A tájékoztatás legnépszerűbb
módja a falugazdászokon keresztüli információátadás, valamint az információ weboldalra
történő feltöltése.
A weboldalunkon keresztül a szakértőink által publikált szakmai tartalmú cikkekkel célzott és napra
kész információval látjuk el a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, továbbá élelmiszer-
feldolgozó tevékenységet folytatók és a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplőket.
A megjelentett cikkek, hírek, útmutatók és elemzések kiemelten azokra a lehetőségekre hívják
fel a figyelmet, amelyek fontos szerepet játszanak az agrárium versenyképességének, erőforrás-hatékonyságának növelésében a környezeti teljesítmény javításában. Továbbá segítséget
nyújt és példát mutat a klímaváltozás hatásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz, a minőségi és
a tanúsítási rendszerekhez való csatlakozáshoz és az együttműködési készség javításához.
A szakmai aloldal nézettsége a 2017. évi indulást követően folyamatosan növekvő tendenciát
mutat. Kezdettől a szakértők által megírt éves szinten 420-540 cikktől 2020 első félévében
eljutottunk már a napi 3-4 cikk megjelentetéséig, amely összességében 688 cikket jelent.

Az ország legnagyobb agrárszakmai tartalomelőállítói lettünk.

Szakmai
cikkek
száma

Koronavírus

124

Közös agrárpolitika 13
Jogszabályi összefoglalók 58
Kölcsönös Megfeleltetés 15

250

Fiatal gazda 15
REL együttműködés 14

Élelmiszer-feldolgozás 127

Erdő-gazdálkodás 25

Elsődleges mezőgazdasági termelés

Környezet-gazdálkodás 50
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Természetesen az előállított tartalomhoz kapcsolódóan, a látogatottsági statisztika jelentős
növekedése is mutatja, hogy az érdeklődők gyakran keresik fel friss információ miatt a szakmai
aloldalunkat.

2020 első felének végére a 2017. évtől indított tematizált szakmai
információkra több mint 1,5 millióan voltak kíváncsiak.
Az idei év első felében, a kiugróan magas nézettség a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet
kezelésére hozott kormányzati intézkedések gyors lekövetésének és a NAK által biztosított hiteles
információknak, tájékoztatásnak volt köszönhető.

Szakértők által írt szakmai cikkek száma

420
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Szakmai aloldal látogatottsága
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Szakmai rendezvények
A NAK 2020 első félévében a több mint 200 szakmai rendezvénye által több mint 11 000 emberhez juttatott el aktuális információt, növényvédelem, növénytermesztés, fiatal gazda, erdő- és
vadgazdálkodás, innováció, digitális információ-szolgáltatás és vízgazdálkodási témakörökben.
Emellett a biokertek kialakításáról, mélymulcsos kertgazdálkodásról, erdő- és vadgazdálkodás
témakörben, támogatott erdősítésről, állattenyésztés terén baromfi- és sertéstartó telepek
járványvédelmi rendszereinek fejlesztéséről, méhegészségügyi aktualitásokról, agrárdigitalizáció
ról és fiatal gazdák pályázati lehetőségiről, a gazdaságok versenyképességének javításáról
olvashattak, továbbá tájékoztattuk az érintetteket a madárinfluenza-helyzetről.
2020 első félévben különböző témakörökben szerveztünk rendezvény sorozatokat. 2020 januárjában a Kamara és az AGRYA együttműködésében megrendezett Fiatal Gazda Klub keretében közel
500 fiatal gazdálkodót tudtunk tájékoztatni vállalkozásindítási, adózási és támogatási kérdésekben.
A “NAKPraktikum – Vízgazdálkodjunk okosan” szakmai fórumsorozat keretein belül bemutatásra
kerültek az elmúlt időszak termelőket segítő jogszabályi változásai, a finanszírozási lehetőségek,
illetve az öntözéses törvény végrehajtási rendeleteiben tervezett intézkedési javaslatok, valamint
hogy ezek hogyan ültethetőek át a gyakorlatba és mi a kézzelfogható hasznuk.
Fókuszba került a víz- és a nedvességmegőrzés témaköre is. A program 4 helyszínen került
megrendezésre, melynek keretein belül közel 500 résztvevőnek tudtuk közvetlenül felhívni a figyelmét a talajban történő vízmegőrzés fontosságára. Ismertetésre kerültek azon új agrotechnikák,
melyek által a legnagyobb víztározónk, a talaj, megfelelő gondoskodással képes lehet ezen fontos szerepét betölteni. A talaj védelme, szerkezetének javítása a gazdálkodó jól felfogott érdeke,
hiszen ezen tényezők jelentős mértékben hatnak a költségekre, terméseredményekre, csökkenthetők a szélsőséges időjárásból eredő stresszhelyzetek.
Fentiek mellett az ország legnagyobb fedett agrárrendezvényének számító Agromash Expóra
kilátogató 45 ezer főből 3 000 kamarai tagnak biztosítottunk ingyenes belépőjegyet, és
közel 250 potenciális partnerrel, kiállítóval találkoztunk, valamint a Kamara idén is önálló
kiállítói standdal és szakmai konferencia szervezésével vett részt a nemzetközi Fegyver- Horgászés Vadász Kiállításon (FEHOVA). Utóbbi nyitónapján a teltházzal megtartott szakmai konferencián
a résztvevők előadásokat hallhattak a Vadászati Világkiállítás aktualitásairól, az afrikai
sertéspestis hazai megjelenésének alakulásáról, a tájegységi fővadászi rendszer tapasztalatairól,
a vadászjegyről és vadász kártyáról, valamint az erdei vadkárok megelőzése terén reménykeltő
vadhatásmonitoring eljárásokról.
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Fontos megjegyezni, hogy a koronavírus következtében számos tervezett rendezvény nem
került lebonyolításra (tavaly több mint 2 000 rendezvényt és csoportos tájékoztatást szerveztünk),
többek között a NAK Szántóföldi Napok sem, mely pótlása a jövő évben várható.
A pandémia miatt bevezetett rendezvényekre vonatkozó korlátozások – részleges – feloldása
után a Kamara az akkor aktuális összes vonatkozó ajánlást és jogszabályt figyelembe véve
kialakította a saját, rendezvényekre szóló útmutatását, melynek célja a tagok, a gazdák és a szakemberek védelmének szem előtt tartása.
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NAKlap
A NAK az aktuális információkat tartalmazó szakmai cikkeit havi rendszerességgel megjelenő,
nyomtatott kiadványában is eljuttatja az agrárágazat szereplői részére. A NAKlap folyamatosan
közöl a Tájékoztatási szolgáltatás témaköreit felölelő cikkeket az aktualitások figyelembevételével.

A NAKlap jelenleg mintegy 300 000 példányban jelenik meg,
mellyel a legnagyobb példányszámú havilap, amit a tagjaink
80%-a hasznosnak tart.
Szakmai Hírlevelek
Tematikus, heti rendszerességgel kiküldött hírlevelek melyek friss agrárhíreket, szakmai témákat, jogszabályi megjelenéseket, támogatási és pályázati lehetőségek közleményeit, valamint
a legfontosabb, agráriumhoz kötődő aktuális határidőket jelenítik meg. A hírlevelek tartalma
a szakmai portálon is elérhető, melyek az e-mail címmel rendelkező tagjaink számára elektronikusan
is megküldésre kerülnek.
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Kiadványok
A NAK számos témában jelentet meg kiadványokat nyomtatott és online formában is annak érde
kében, hogy a tagjait minél szélesebb körben tudja tájékoztatni az aktualitásokról. Ezek közül
a legfontosabbakat az alábbiakban gyűjtöttük össze.
Élelmiszeripari kézikönyv kiadványsorozat három kötete jelent meg 2020 első félévében
az alábbi témákban:
• Laktózmentes élelmiszerek (2801 letöltés): A diétára szoruló fogyasztók igényeinek magas
szintű kielégítése céljából kiadványunk részletesen körbejárja a piaci trendeket, a szabályozási
környezetet és a célzott fejlesztési lehetőségeket.
• Érzékszervi vizsgálatok (658 letöltés): A harmonikus íz kialakítása és fenntartása kiemelten
fontos egy élelmiszer fogyasztói elfogadásában, így kiadványunk részletesen bemutatja az
érzékszervi vizsgálatok elméleti alapját, valamint kiemelt figyelmet szentel annak gyakorlati
megvalósíthatóságára.
• A takarítás kritériumai (2837 letöltés): A koronavírus-járvány idején gyakorlatias segítséget
jelentett az üzemmel rendelkező vállalkozásoknak a higiéniai feltételek biztosításához.
Ismerteti egyrészt a takarítás célját, módozatait, illetve hasznos ötleteket és tanácsokat ad
a helyes gyakorlatok elsajátításához és alkalmazásához. Kiadványunk komplexen foglalkozik
a témával, kezdve a tisztítás, fertőtlenítés jelentőségétől, fogalmától a különféle űrlapmintákig.
A kapcsolódó jogi szabályozások mellett ismerteti a takarítás során használt alapvető anya
gokat, eszközöket, általánosságban az üzemi takarítás követelményeit, szükséges gyakoriságát.
Szót ejt továbbá a tisztítási, fertőtlenítési módokról, a takarítási utasítás és terv készítéséről,
az alkalmazott takarítószerekkel szembeni követelményekről, a kezelési szabályokról.
A sorozat célja a hazai élelmiszer-előállítói kör tájékoztatása, ismeretének bővítése, valamint
a minőségi élelmiszerek előállításának támogatása – hiteles információátadással. Az aktuális
témákat tárgyaló kiadványsorozat megjelentetésével tagjaink minél hatékonyabb működéséhez,
versenyképességük erősítéséhez, piaci jelenlétük fokozásához, valamint a hatósági követelményeknek való megfeleléshez kívánunk hozzájárulni.
A Földügyi szabályok változása (3561 letöltés) című kiadvány a részarány-tulajdon megszüntetésével, valamint a földforgalmi törvény 2020. július 1-jével hatályba lépett főbb rendelkezéseivel
kapcsolatosan ismerteti az olvasót.
Mechanikailag szeparált hústermékekhez készített útmutató: A 2019. év elején életbe lépett
élelmiszerkönyvi változás következtében baromfitermékek előállításával foglalkozó tagok
számára nehezen teljesíthető paraméterek kerültek meghatározásra. A tagság érdekeit szem
előtt tartva a társszervezetekkel közösen egy olyan szakmai anyag elkészítése mellett döntöttünk, amelyben az Élelmiszerkönyvben meghatározott kalcium-határértékeket és azok betartásának lehetőségeit vizsgáljuk. Az év első felében elkészült tanulmány alapján a döntéshozókkal
egyeztetéseket tervezünk az ipari szereplők számára is kedvező szabályozási módosításokról.
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A magyar halgazdaságok ökoszisztéma-szolgáltatásainak felmérése: Magyarországon közel
27 ezer hektáron folyik halastavi gazdálkodás, mely a gazdasági értéken túl jelentős környezeti
értékkel is bír, hozzájárul a vizes élőhelyek változatos élővilágának fenntartásához. A tanulmány
célja, hogy a tavi halászat által biztosított ökológiai szolgáltatások értékét számszerűsítse, és
ezáltal a támogatási rendszerekben megalapozott támogatási intenzitást határozhasson meg
a jogalkotó. Az elemzéssel alátámasztható az Európai Bizottság számára is egy méltányos
területalapú támogatás, ami hozzájárulhat a magyar halágazat további fejlődéséhez.
A Talajtan biogazdálkodóknak I.-II. (3239 letöltés) kiadványunk elsősorban gazdálkodóknak készült:
biogazdáknak, leendő biogazdáknak, valamint azoknak, akik nyitottak a „zöldebb” mezőgazdasági
módszerek iránt. A kötetben természetesen olyan alapvetéseket is megfogalmazunk, amelyek által
a hagyományos gazdálkodásban is védhetjük, óvhatjuk környezetünket, a feltételesen megújuló
erőforrásainkat, talajainkat. Ez valamennyi gazdálkodó hosszú távú és jól felfogott érdeke, hiszen
a talajának megfelelő gondozásával gazdasági célkitűzéseit is realizálhatja, és könnyebben alkalmazkodhat a környezeti kihívásokhoz. Kiadványunk első részében, a Talajtan biogazdálkodóknak
I.-ben az ökológiai gazdálkodás előírásairól, valamint az azoknak megfelelő tápanyag-gazdálkodási
lehetőségekről és a leggyakrabban termesztett szántóföldi növények agrotechnikájáról olvashatnak, mely iránymutatást is megfogalmaz a növényvédelmi alapintézkedésekre. A második rész
fókuszában a talajbiológia áll, amely nemcsak a talaj termékenysége, hanem a növényvédelem
szempontjából is fontos tényező.
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Közfeladatok

A NAK falugazdász-hálózata
Tagjaink 94%-a szerint a NAK hatékony munkát végez a falugazdász hálózat működtetésével.
Reprezentatív felmérés eredménye tagjaink véleményéről
A közigazgatás szigorú keretrendszerét betartva, de a hivatali jellegtől eltérő ügyintézést kínálnak
a NAK, a falugazdászai a gazdákkal akár telefonon egyeztetve a szükséges teendőket, segítenek
a kérelmek benyújtásában és aktívan keresik és figyelmeztetik az őket érintő határidőkről.
A gazdák és a falugazdászok között kialakult személyes, bizalmi kapcsolat nagyban segíti
a rugalmas kommunikációt, a falugazdász irodák közelsége pedig lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó
a fő feladatával, a termeléssel tudjon foglalkozni, és ne az ügyintézés helyszínére történő utazásra,
a “hivatali” ügyintézésre pazarolja el az idejét.
Mivel a gazdálkodók egyik legfontosabb információs forrása a falugazdász, így még a pandémiás
időszak ellenére is 5 alkalommal került sor a falugazdászok központi képzésére, folyamatosan
biztosítjuk a tudásszintjük naprakészen tartását.

A falugazdászokon keresztül 2020 első felében közel 230 ezer
tagunkat értük el közvetlenül, és mintegy 1,3 millió ügyfél interakcióra került sor, mindezek teljesen ingyenesen a tagság számára.
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Egységes kérelmek beadása
A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai idén is segítették
a gazdákat a támogatás igénylésben, igaz radikálisan megváltozott körülmények között.
A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedésekkel összhangban a NAK vezetése a kérelem
beadási időszakra is felkészülve számos biztonsági és ügyfélfogadási szabályt vezetett be, illetve
a falugazdász irodákat a szigorúbb személyes ügyfélfogadási előírások szerint alakította át, egyúttal a helyiségekben biztosította a megfelelő higiéniai feltételeket és védőeszközöket. A NAK
idén is elkészíttette azon rövid tájékoztatókat, amelyek a 2020. évi kérelembeadásban segítették
a gazdálkodókat. Mindezek mellett a Kamara kezdeményezésére a Magyar Államkincstárral
közösen létrehozta azt az oktató videósorozatot, amely segítséget adott a gazdáknak az idei évben
beadható terület- és állatalapú támogatások igénylésében. Ez a NAK által készített oktatófilm
minden gazda számára ingyenes elérhető volt, így azok a gazdák sem maradtak segítség nélkül
a kérelembenyújtás időszakában, akik nem a falugazdászaink segítségét vették igénybe. A Kamara
kezdeményezésére megszületett jogszabályváltozásnak köszönhetően egyszerűsödött az ügyintézési folyamat, lehetővé vált, hogy a kérelmek falugazdászok általi beadása döntően telefonon
keresztül is megtörténhessen, személyes egyeztetésre csak indokolt esetben volt szükség.
A 2020. június 9-i zárásig a kamarai falugazdászok valamennyi hozzájuk forduló ügyfélnek segítettek: összesen 113 775 darab kérelmet adtak be a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén, ezek 86 százalékát telefonos ügyintézéssel nyújtották be. Mindez területre vetítve összesen
1 712 845 hektár termőföldet érint.

Ezen kérelmeknek a NAK nélkül, piaci alapon történő benyújtása
több milliárd forintjába került volna a magyar gazdálkodóknak.
Idén a magyarországi gazdálkodók – kamarai segítséggel együtt – összesen 168 091 darab
kérelmet adtak be a MÁK-hoz.
A tapasztalatok alapján a kamarai falugazdászok kiemelkedően helyt álltak ebben az intenzív és
nehezített időszakban, amely során 43 támogatási jogcímre, intézkedésre lehetett igényelni támoga
tást, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.
Több tagállam is kérte a kérelembeadási időszak meghosszabbítását, ezzel szemben
Magyarországon a falugazdászok munkájának köszönhetően sikerült hosszabbítás nélkül,
az eredeti határidőt tartva benyújtani a gazdálkodók kérelmeinek 100%-át.
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Ha a NAK nem látná el ezen feladatot, az előlegek kifizetése
egészen biztosan a jövő évre csúszott volna, ezzel veszélyeztetve
közel 170 ezer gazdálkodó megélhetését.
A halasztás mellett döntött országok május közepi eredményei alapján Angliában a tavalyi kérelmek számának alig 88 százaléka, Franciaországban 73 százaléka, Ausztriában és Portugáliában
60 százaléka, míg Lengyelországban közel 40 százaléka érkezett be. A határidőt Magyarországgal
együtt tartó Szlovákiában 17 589 kérelmet fogadtak be, amely jelentősen elmarad a 2019-es
mennyiségtől (26 677 darab).
Beadott egységes kérelmek aránya 2020. május közepéig
(100% = megelőző év adata)
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Új közfeladatok átvétele és ellátása
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020. január 1-jétől végzi a családi gazdaságok nyilvántartásba
vételével, a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és állami támogatásuk elbírálásával, valamint
a „meg nem munkált termőterületek” nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
A családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésben biztosítottuk, hogy az ügyfelek túlnyomó többsége kérelmeiket személyesen, saját településén falugazdászánál benyújthassa, így az ügyintézés kisebb teherrel jár, az érdemi ügyintézést pedig magasan képzett jogi
ismeretekkel bíró ügyintézői hálózatra bíztuk.
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A mezei őrszolgálatok esetében megkezdtük a Járási Hivataloktól átvett nyilvántartások egységesítését, pontosítását. Amellett, hogy folyamatos az új mezőőrök vizsgáztatása, dolgozunk
a mezőőrök számára egy olyan vizsga és továbbképzési rendszer kialakításán, amely országosan
egységes, könnyen hozzáférhető és a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket ad
a mezőőrök számára.
A nyilvántartásból való adatszolgáltatás mellett sok tennivalót és komoly szakmai feladatot jelent
a Kormányhivataloktól átvett meg nem munkált termőterületek nyilvántartásainak egységesítése és
azok megfelelő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára is értékelhető információval bíró fejlesztése.

Az elmúlt fél év tapasztalata alapján elmondható, hogy az ügyfelek
nagyra értékelik a közvetlen hozzáférhetőséget és az ügyfélbarát
hozzáállást, amit a Kamara képvisel.
Egyértelműen sikerként értékeljük, hogy nem csak a közvetlen hatósági ügyintézés miatt, hanem
a kérelmek benyújtása előtt tanácsért, szakmai támogatásért is szívesen fordulnak ügyfeleink
a hatósági ügyeket intéző megyei hálózatunkhoz.

Földügyi feladatok ellátása
A NAK a földbizottságok útján ellátja a földforgalmi törvény által előírt feladatokat, annak érdekében, hogy a földforgalom során biztosítsa a helyi gazdálkodók érdekeinek érvényesítését, és
közreműködjön a földforgalmi ügyletek megfelelőségének ellenőrzésében. A NAK közreműködésének célja az, hogy elősegítse, a magyar föld magyar kézben maradását, és támogassa a vidéki
megélhetés lehetőségét.
2020 első félévében 30 016 szerződés vonatkozásában hoztunk állásfoglalást. Ez összességében
42 640 földrészletet érintett. Az érintett földrészletek közül 32 752 volt külterületi, 9 771 zártkerti
és 117 belterületi. Az adás-vétellel, cserével érintett földrészletek nagysága 112 729 ha volt.
Mindezen földrészletek szerződésben foglalt értéke 102 milliárd Ft volt. Ebben az időszakban
összesen 910 földbizottsági elnökségi ülést tartottunk. A NAK megyei elnökségei 551 esetben
hoztak elutasító állásfoglalást földügyekben. A pandémiás helyzet kapcsán elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt is zökkenőmentesen működtek a földbizottságok, a személyes kontaktus nélkül lefolytatott ügyintézések eredményesek voltak, elnökségi üléseinket videó-, vagy telefonkonferenciával hajtottuk végre.
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Okmányhitelesítés
A származási bizonyítványok kiállítását és hitelesítését az Európai Gazdasági Közösséghez történő
csatlakozás időpontjától, 2004 óta végzi az agrár- és élelmiszergazdasági termékek exportját
bonyolító vállalkozások számára a NAK és jogelődje.
Kérelmezőink a lehető legrövidebb határidővel kapják meg az igényelt dokumentumokat, ezzel
hozzájárultunk az áruforgalom fenntartásához. 2020 első félévében kis mértékben növekedett az
ügyszám 2019-hez képest. Az idei adatokat tekintve az első félévben 167 igénylő számára 3679 db
származási bizonyítványt adtunk ki.

Előzetes egyeztetések szaporítóanyagok ügyében
A szaporítóanyag (vetőmag és vegetatív szaporítóanyag) termesztés Magyarország számára stratégiai fontosságú ágazat, nemzetgazdasági érdekünk annak magas színvonalon tartása, hiszen az
a hazai mezőgazdaság és az élelmiszerlánc biológiai alapját jelenti. Szaporítóanyag csak a nemzetközi és hazai jogszabályoknak megfelelően, kötelező minősítésnek alávetett és a minőségi
előírásoknak megfelelve hozható forgalomba. Emiatt a szaporítóanyag megbízhatósága a minősítési rendszer hitelességén múlik, így az abban bekövetkező negatív változásokra a piac azonnal
válaszol.
Magyarországon jelenleg a mezőgazdasági területek 2,5%-án folyik növényi szaporítóanyag
termesztés. Ezen területen állítják elő a mezőgazdaság teljes éves kibocsátásának 9%-át (kb.
200 milliárd Ft értékben), a növényi termékek exportjának 10%-át. Mindez 15 ezer főnek jelent
főállású foglalkozást, illetve 70 ezer főnek biztosít állandó vagy idényjellegű munkát.Magyarország
ezzel a világ 6. legnagyobb vetőmag-exportőre, de – hogy árnyaljuk a képet – 15 évvel ezelőtt még
a 3. helyen álltunk.
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A közigazgatás folyamatos átszervezése következtében a vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti
rendszerben mára komoly anomáliák és fennakadások jelentkeznek, a mostani hatósági rendszer
képtelen az igények kiszolgálására, ami már piaci visszaesésben is mérhető. Tavaly például az orosz
piacról gyakorlatilag kilistázták a magyar vetőmagot, miután a hazai vetőmagminősítési rendszer
nem kapta meg az orosz akkreditációt.
Reagálva ezen helyzetre, a NAK elkezdte előkészíteni a szaporítóanyag-felügyelet járási hivatali feladatainak NAK-hoz történő átvételét, egy rugalmasabb, a piaci igényekre reagáló eljárást kialakítva,
a feladatátcsoportosításról folytatott egyeztetések ezt követően azonban megszakadtak.

Szakképzési feladatok az ágazati utánpótlás érdekében
A NAK szakképzésben betöltött feladatait elsősorban jogszabályi felhatalmazások adják,
amelyek egyike a duális gyakorlati képzés támogatása.

Havonta mintegy 6000 tanulót segítünk hozzá, hogy a gyakorlatban szerezhesse meg a szakképesítéshez szükséges tudást
azáltal, hogy a tanulószerződések megkötését koordináljuk.
Emellett a szakképző iskolák átlagosan további 200 együttműködő partnerhez tudják delegálni
a tanulókat. A nyári időszakban, a nyári gyakorlatok miattez a szám ennél jóval magasabb, 5 000
gyakorlati képzőhelyet tartunk nyilván, ami folyamatosan bővül. Az első félévben 210 nyilvántartásba
vételi eljárást bonyolítottunk le, amit sajnos a pandémia helyzet nagyban gátolt.
A szakképzési törvény értelmében – felsőfokú végzettség hiányában – gyakorlati oktatói feltétel
a kamarai képzésen való részvétel és vizsga. Ehhez kapcsolódóan az első félévben kidolgoztuk
a kamarai gyakorlati oktatói képzés egységes tréning tematikáját, felülvizsgáltuk az elméleti és gyakorlati tételsorokat is. A megvalósítás, a tréning azonban a pandémia miatt csak ősszel realizálódhat.
Jogszabályban a Kamarához delegált, a szakképzéshez kapcsolódó feladatunk keretében, az első
félévben 1036 fő tanuló szintvizsgáztatása történt meg, és további 2042 fő tehet szintvizsgát
a szeptemberi-októberi időszakban.
A NAK-on keresztül történik a szakmai vizsgabizottsági névjegyzékbe való pályázás. Ennek keretében
elnöki és tagi szakértői tevékenységre az első félévben 89-en pályáztak, így a vizsgabizottságok
kijelölése is folyamatosan biztosított.
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Szakmafejlesztést tekintve részt veszünk az Ágazati Készségtanácsok munkájában, amely
keretében javaslatot tettünk a képzési és kimeneteli követelményekre, véleményeztük a program
terveket, illetve javaslatot tettünk a programkövetelményekre. Emellett részt veszünk a 43 tagú
Szakképzési Innovációs Tanácsban is.
A NAK a pályaorientációs tevékenységével járul hozzá az ágazati munkaerő utánpótlásának folytonosságához. Célunk az agrár-szakképzésbe történő beiskolázás elősegítése és reagálás az agráriumban mutatkozó munkaerő-piaci igényekre.
A „Szakmakóstoló hét” elnevezésű programunk segítségével a nyár folyamán, országosan 18 helyszínen, szakképző intézmények és gazdálkodók bevonásával, összesen közel 400 tanuló egyhetes
táborozás keretében ismerkedhet meg agrár- és élelmiszeripari szakmákkal. Ősszel a pályaorientációt segítendő, további 6500 tanuló és szülő vehet részt 94 egynapos agrárágazati tevékenységeket bemutató programon. A programsorozatba bevont, a duális képzésben részt vállaló sikeres
gazdálkodók személyes példájukon keresztül mutathatják be, hogy milyen fejlődési, továbblépési
lehetőségek biztosítottak az adott szakmákban, ezzel is vonzó perspektívát mutatva az érdeklődő
leendő munkavállaló fiatalok számára.
Kilenc Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) szervezése keretében 330 jelentkező
központi írásbeli vizsgája valósult meg, a többi forduló elmaradt.
Tizenegy Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) szervezése keretében pedig 367 fő jelentkező
közül 190 fő központi írásbelin részt vett, illetve 3 verseny valósult meg teljesen.
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Szaktanácsadás koordinálásával kapcsolatos hatósági feladatok
A NAK látja el az Országos Szaktanácsadási Központ feladatait, nyilvántartja a szaktanácsadókat,
szervezi az alap- és továbbképzésüket, ellátja a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság titkársági
feladatait.
Jelenleg 1067 szaktanácsadót és 44 szaktanácsadó szervezetet tartunk nyilván. A NAK holnapján
elérhető „Szaktanácsadó keresőnek” köszönhetően a gazdálkodó megtalálhatja a számára szakterületileg legmegfelelőbb szaktanácsadót vagy szaktanácsadó szervezetet.
Az első félévben - még a veszélyhelyzet előtt - több mint 100 szakmai rendezvényt akkreditáltunk
és ajánlottunk ki a szaktanácsadók számára. Ezzel a szaktanácsadók szakmai tudásszintjét emeltük
valamennyi szakterületen, amivel a legaktuálisabb információk gazdálkodókhoz juttatását is segítettük. Évről évre egyre több külső szakmai fórumot szervező kéri rendezvényeinek akkreditálását.
A fenti célokat erősítendő, a nyilvántartásban szereplő szaktanácsadókat napi szintű, aktuális
információval látjuk el az egyes szakmai területeken, annak érdekében, hogy a gazdálkodó számára
minél előbb és minél aktuálisabb tájékoztatást és segítséget nyújtsanak.

A szaktanácsadókon keresztül tudjuk formálni és befolyásolni
a gazdálkodók szemléletét. Ezzel segítjük, hogy a kormányzati
intézkedések elérjék a stratégiai célkitűzéseket a különböző
területeken, mint például a vízgazdálkodás, a generációváltás.
A Nemzeti Agrártanácsadási Bizottságon keresztül megalapozzuk a szaktanácsadás jövőbeli
tirányainak, fejlesztéseinek és a kapcsolódó források hatékony eloszlásának módját, hogy a lehető
legnagyobb mértékben a gazdálkodókat szolgáló és támogató tanácsadási rendszer jöhessen létre.
Mindemellett nemzetközi szinten is képviseljük a hazai szaktanácsadást, ezáltal időben értesülnek a szakmával kapcsolatos nemzetközi aktualitásokról, pályázatokról, legfrissebb trendekről.
Ezen túlmenően a szaktanácsadónak nemzetközi tréningeken történő részvétellel lehetőségük
van hazahozni, és megosztani a tudást mind kollégáikkal, mind a gazdálkodókkal.
Nemzetközi együttműködések a szaktanácsadás terén
A NAK 2019-től tagja az európai uniós szintű szaktanácsadó szervezeteket tömörítő platformnak
(European Forum For Agricultural And Rural Advisory Services - EUFRAS), melynek célja, hogy
egyesítse Európa mezőgazdasági és vidéki tanácsadó hálózatait, így erősítve az agrárszektor
érdekérvényesítő képességét, és működésének hatékonyságát.

73

A NAK pilot jelleggel lehetőséget biztosított négy fiatal szaktanácsadó részére, hogy részt vegyenek a szervezet alszekciója, a YEUFRAS, a generációváltást elősegítő 35 év alatti, fiatal szaktanácsadók szervezete tréningjén. Itt a fiatalok tapasztalatot szereztek a nemzetközi szaktanácsadásban,
a kommunikációs formák és módszerek megismerésében, és vállalták, hogy az ott szerzett
tapasztalatokat megosztják hazai társaikkal.

Részt veszünk a H2020-i2connect projektben, ami a meglévő
szaktanácsadói hálózatokra és a már megvalósult sikertör
ténetekre építkezik. Olyan kultúraváltást ösztönöz, amelyben
az innováció az alulról jövő kezdeményezéseken alapul.
A projekt célja a közvetlen kapcsolatokon alapuló innovációs folyamatokat támogató szaktanácsadók szakértelmének fejlesztése az európai mezőgazdaságot és erdészetet érintő öszszetett kihívásokra.
A projektben azzal a céllal kerestük meg az erdészeti szaktanácsadókat, hogy feltérképezzük
a hazai jó gyakorlatokat az erdőgazdálkodás területén folytatott innováció és tudásátadás
területén. Ehhez kapcsolódóan az érdeklődő szaktanácsadók röviden ismertették tevékenységüket, és egy kérdőív segítségével bemutattak egy-egy általuk alkalmazott és bevált jó gyakorlatot.
Ezzel tudásuk a projekten keresztül megosztásra kerül a többi 20 tagország szaktanácsadójával,
illetve később az összes érdekelt féllel, és a hazaiak is hozzáférhetnek a projektben résztvevő
szaktanácsadók tudásához (tudásátadás/tudáscsere).
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Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység
A gazdasági, így az agrárgazdasági fejlődés motorja is az innováció. A NAK kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy az idei év során kezdődött új hazai innovációs korszakkal maga is lépést tartson, illetve
tagjait is segítse az innovációs fejlődésben.
Az EU-n belül Magyarország mérsékelt innovátornak számít, illetve az újonnan csatlakozott tagországokkal együtt (EU-13) az uniós kutatási keretprogram (Horizont 2020 [H2020]) mindössze
5 %-át sikerül lehívnia. Magyarországon a H2020-pályázatoknak 996 kedvezményezettje van,
amelyek összesen 259 millió eurót nyertek el, az elnyert támogatások átlaga 260 ezer euró. A NAK
önmagában 7 H2020-pályázati konzorciumban vesz részt.

Ez alapján az innovációs pályázatokban történő részvételt figyelembe
véve kategóriájában a NAK a 2. legsikeresebb hazai H2020-pályázó.

A NAK jelentős nemzetközi pályázati tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ezáltal
első kézből tud információkat adni, és segítséget nyújtani tagjainak az uniós pályázati források
sikeresebb lehívásához, amely lökést adhat a hazai agrárinnovációnak. Ez az újonnan induló uniós
kutatási keretprogramban, a Horizont Európában kiemelt jelentőséggel fog bírni, ugyanis abban
az EU egyre szívesebben látja a cégeket kedvezményezettként. A H2020-projektek eredményeit
pedig pályázáshoz, pályázati kiírások értelmezéséhez és az azoknak való megfeleléshez, üzletfejlesztéshez, üzleti kapcsolatok kiépítéséhez tudják használni tagjaink.
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A sikeres hazai agrárinnovációs pályázatokat a NAK azzal is segíti, hogy az uniós és hazai kutatás
finanszírozás alakításának és megvalósításának minden pontján jelen van:
• Képviselteti magát az Európai Bizottság égisze alá tartozó Mezőgazdasági Kutatások Állandó
Bizottsága munkacsoportjaiban (állategészségügy és állatvédelem, élelmiszerrendszerek,
biomassza-alapú gazdaság és mezőgazdasági tudás- és innovációs rendszerek), valamint
e munkacsoportokban különböző funkciókat is ellát (titkári feladatok, a szakpolitika illetve
a tudomány közötti szakadék áthidalását célzó akció vezetése);
• A NAK részt vett az állategészségügyi témájú európai partnerség megszövegezésében,
amiben megjelenítette a hazai érdekeket;
• Részt veszünk a BIOEAST (Közép-kelet-európai Kezdeményezés a Tudásalapú Agrárgazda
ságért, Akvakultúráért, Erdészetért a Biomassza-alapú Gazdaságban) tematikus munka
csoportjaiban illetve hazai tükörcsoportjaiban (agroökológia, élelmiszerrendszerek,
állategészségügy és állatvédelem) és képviseli a hazai gazdálkodók és élelmiszeripari szereplők
érdekeit a Stratégiai Kutatási és Innovációs Menetrendek kidolgozása során;
• Pályázati iránymutatást ad azon uniós pénzügyi finanszírozási eszközökhöz, amelyekben
hazánk részt vesz;
• A FOSC ERA-Net népszerűsítésével a NAK elősegíti, hogy tagjai megvethessék a lábukat az
afrikai kontinensen;
• A SCAR illetve a BIOEAST munkacsoportok hazai leképezéseként, a hazai szereplők és igényeik
nemzetközi becsatornázása illetve közvetlen informálásuk érdekében tükörcsoportokat működtet az AM-mel együttműködve (állategészségügy, állatvédelem, antimikrobiális rezisztencia,
mezőgazdasági tudás- és innovációs rendszerek illetve élelmiszerrendszerek területén);
• Részt vesz az AM koordinálásában működő KAP-H2020-munkacsoportban, így közvetlenül
tud inputot adni az AM, és rajta keresztül az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) felé a hazai H2020-álláspont képviseletéhez.
Ezen tevékenységeinkkel lehetővé tesszük, hogy a tagjaink közvetlenül is bekapcsolódjanak
uniós pályázati lehetőségekbe, és növeljük az innen elnyert források mennyiségét.
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Agrárinnovációs tevékenység
Az agráriumban robbanásszerű változások várhatók a digitális technológiák és az új, innovatív megoldások terjedése miatt, melyek nagymértékben hozzájárulnak az agárgazdaság hatékonyságához,
ezáltal a jövedelmezőségéhez, az élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok minőségének javulásához.
A NAK, mint a hazai agrárgazdaság képviselője kiemelt céljának tekinti, hogy ennek a fejlődésnek az
élére álljon és gyorsítsa az új megoldások fejlesztését, elterjedését, ezáltal a tagjai is hatékonyabb
gazdálkodást folytathassanak.
Jelenleg kevés olyan lehetőség van, ahol a más szektorokban dolgozók találkozhatnak az agráriumot érintő problémákkal, így ők nem tudnak hatékony fejlesztésekbe kezdeni, ezért fontosnak
érezzük minden ennek teret adó rendezvény támogatását a jövőben is. Ennek érdekében 2019-ben
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elindította NAK TechLab startup inkubátort, ahol tehetséges
fiatal fejlesztők kapnak szakmai támogatást a leginnovatívabb agrár technológiák kifejlesztéséhez
és piacra segítéséhez. A NAK TechLab innovációs program egy támogató környezet, ökoszisztéma
az új, hiánypótló megoldások fejlesztéséért elkötelezett induló vállalkozásoknak (startup), akik ezzel
gyors fejlődést érnek el, melynek végén olyan termékkel vagy szolgáltatással bővül a hazai gazdálkodók lehetősége, amely nagyban növeli a hatékonyságukat. A program különböző eseményein
a starupoknak együttműködési lehetőségeket biztosítunk nagyvállalatokkal, így valós ügyfeleket
és közvetlen piaci visszajelzést kaphatnak a fejlesztéseikhez, ezzel elősegítve a piacorientált és
hatékony működést. Az innovációs érdekképviselet során felszínre került kihívásokból a program
során valós megoldások születhetnek, amely a teljes hazai agrárium előnyére válhat.
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A program innovációs érdekképviseletet hoz létre a technológiai iparban a mezőgazdaság
szereplői számára, így az először itt megjelenő megoldásokkal versenyelőnyhöz juttatja a hazai
gazdálkodókat a globális versenyben.

A NAK TechLab fő célja, hogy segítse a szektor digitális transzfor
mációját, valamint alapot biztosítson a fejlődéshez a jövő tagságának.
Inkubátor program: A nagyvállalatok és innovatív agrár startupok együttműködéseit segítet elő
a NAK TechLab inkubációs program. A három hónapot felölelő programnak köszönhetően számos
termékfejlesztés indult el a nagyvállalatok és a startup vállalkozások között. A működő megoldások a nagyvállalati infrastruktúrán keresztül képesek a leggyorsabban eljutni a gazdálkodókhoz,
ezzel elősegítve a szektor modernizációját és a hatékonyság növelését.
2020-as inkubátor programban az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk a fejlesztéseknek
• az agrár szakmai támogatást – NAK szakmai főigazgatóság hálózat,
• befektetői partnereink által tőkét, (Hiventures és Bonitás, megközelítőleg 70 milliárd forintnyit
befektetést kezelnek összesen),
• nagyvállalati partnereink által piac validációt (KITE, Axiál, Bonafarm, Syngenta, Corteva, SIÓ, Auchan),
• technológia partnereink által széleskörű infrastruktúrát (Vodafone, Antenna Hungária),
• a hatékony előrehaladása érdekében termékfejlesztők és üzleti mentorok támogatását
(Design Terminal).

Fentiek mellett a külföldi piacra lépés és terjeszkedés érdekében
Magyarország Washingtoni Nagykövetségével online befektetői
rendezvényen támogattunk öt startup vállalkozást, melyet
rendkívüli érdeklődés övezett. Erre való tekintettel az esemény
sorozatot japán befektetők előtt, várhatóan ősszel folytatjuk 
a Külügyminisztérium közreműködésével.
A NAK TechLab különböző programjaiba egyetemistákat, fiatal felnőtteket, pályakezdőket is
megszólít. A fiatalokat célzó versenyek, rendezvények fő célja a mezőgazdaságban kiaknázatlan
lehetőségek feltárása, emellett az agrárium vonzóbbá tétele a fiatalabb generáció számára.
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Az előttünk álló félév
A jelenleg rendelkezésre álló információink alapján a folyamatosan végzett tevékenységeinken, közfeladatainkon túl a következő félévben is számos, a tagjaink életét alapvetően befolyásoló fontos
döntés és feladat áll előttünk. Az alábbiakban ezekbe nyújtunk rövid betekintést.

ÉRDEKKÉPVISELET
•

Az Országgyűlés elé kerül a NAK széles körű egyeztetései alapján előkészített, a mezőgazdasági működési formák átalakítására és a hozzájuk kapcsolódó adózási szabályok módosítására
vonatkozó javaslata.

•

Ősszel esedékes a 2021-2027 közötti támogatásokat megalapozó igényfelmérés kidolgozása,
melyeknek reagálniuk kell a NAK által összegyűjtött és becsatornázott ágazati igényekre.

•

Az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) és a Termőföldtől az Asztalig (Farm to Fork)
stratégiák várhatóan ősszel az egyeztetések fókuszába kerülnek, és komoly vitákra számítunk.

•

Folytatjuk tevékenységünket annak érdekében, hogy a társadalom tévhiteit eloszlassuk, az
ágazat társadalmi elismertsége erősödjön, valamint hogy a teljesíthetetlen, érzelmi alapú és
szakmaiságot nélkülöző elvárások helyett a döntések tudományos alapon, tényekkel alátámasztva szülessenek.

•

Várhatóan megszületik a döntés a NAK által elkészített vadkárfelmérési útmutatók kiadásáról.

•

A törvényi szintű szabályok elfogadását követően ősszel megszületnek az osztatlan közös
tulajdon megszüntetéséhez kapcsolódó részletszabályok is, melyek alapján 2021. január 1-től
indulhatnak ezen eljárások.

•

Tagjaink körében felmérést indítunk a generációváltás és gazdaságátadás kapcsán, a későbbi
jogalkotási tevékenység előkészítéséhez.

•

A védett állatok egyre nagyobb problémát jelentő kártételére vonatkozóan megoldási javaslatok kidolgozása.
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GAZDASÁGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
•

A jelenlegi Piackereső és Piactér felületeket továbbfejlesztjük, az előállítók és termékek körének
bővítésével, egyszerűbb kereshetőséggel.

•

A hazai élelmiszerek kiskereskedelemben betöltött arányának növelése érdekében egyeztetéssorozatok folytatása az áruházláncokkal.

•

B2B egyeztetések szervezése a HoReCa szektor és a leendő beszállítók között kötendő együttműködések érdekében.

•

Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy kiterjesztése több élelmiszer-kategóriára.

TÁJÉKOZTATÁS
•

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, újraindítjuk a tájékoztató rendezvényeinket az
aktuális témákban (pl. osztatlan közös tulajdon megszüntetése, a magán erdőgazdálkodás
szerveződéseinek új keretei, a működési formák és a rájuk vonatkozó adózási szabályok átalakítása), egyéni és csoportos tájékoztatásainkat, de ezek mellett újdonságként bevezetjük
ezek online formáját is.

•

Az idei évben elmaradt a Szántóföldi Napok rendezvényünk, de már elkezdtük a jövő évi előkészítését, ami ismét az ország legnagyobb ilyen eseménye lesz.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
•

2021-ben indul el a Horizont Európa kutatási keretprogram, első munkaprogramjának kidolgozása ősszel kezdődik, így ekkor tudjuk a hazai, gyakorlati szempontokat megjeleníteni, hogy
a későbbi felhívások ezeket figyelembe vegyék, és javuljanak pályázati esélyeink.

A jövő év elején ezen feladatok teljesüléséről is - a jelen kiadványhoz hasonló formában - tájékoztatást nyújtunk.
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