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Az agrárium területén
is hódít az informatika
A hosszú távon tervező gazdáknak fel kell
készülniük a modern informatikai és elektronikai rendszerek alkalmazására, mert a vitathatatlan hatékonyságuk révén egyre szélesebb
körben terjednek az agráriumban is. Ezeknek a
technológiáknak a bevezetése kezdetben kihívásokkal jár. Minden esetben javasolt megtérülési számításokat végezni, hiszen magasabb a
beruházási igényük, mint a hagyományosnak
mondható eszközöké.
A gazdaság adottságainak figyelembevételével fokozatosan kell bevezetni a precíziós
technológiákat, külön figyelmet szentelve a
kompatibilitásra, valamint a munkaerő képzésére is. A fokozatos átállás további
előnye, hogy időben jobban eloszlanak a költségek és több idő jut az új rendszer
alkalmazásához szükséges tanulásra is.
A precíziós technológiák sikeres működtetéséhez nem elegendő a technikai háttér birtoklása. Tudni kell szakszerűen üzemeltetni ezeket a rendszereket, amihez a
gépforgalmazóknál elérhető tájékoztatók és oktatások biztosítják az alapvető segítséget. A felsőoktatási intézményekben már jelen vannak olyan képzések, amik erre a
témára specializálódtak, így elérhető a professzionális szintű tudásanyag is.
2018. február 21-én lesz a budapesti Aquaworld Resortban a Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferencia, ami az érdeklődőknek és a hasonló rendszert
üzemeltetőknek is egy remek alkalom arra, hogy kérdéseikre választ kapjanak. A
konferencián neves külföldi szakemberek adnak tájékoztatást a precíziós gazdálkodás nemzetközi irányvonalairól és előrelépéseiről.
A szántóföldi növénytermesztés szinte minden munkafolyamatához kapcsolódóan van már új precíziós megoldás, a talajművelésen keresztül a tápanyag-utánpótláson és a vetésen át, valamint a növényvédelmen keresztül a betakarításig.
A GPS-kapcsolattal összehangolt automata kormányzás eredményeképp lehetséges a ráfedés- és kihagyásmentes munkavégzés, továbbá a taposáskár is csökkenthető akár rossz látási viszonyok esetén is. A táblavégi fordulók automatizált vezérlésével
a táblavégi károk minimalizálhatóak, míg a gépkezelői komfort emelkedik.
Megjelentek azok az agrárinformatikai gazdaságirányítási rendszerek és szolgáltatások, amelyeken keresztül rengeteg döntéshozást támogató információ nyerhető
ki az egyes munkafolyamatok során keletkező adathalmazokból. További pozitívum, hogy a precíziós technológiák szakszerű alkalmazásával nagyobb valószínűséggel lehet megőrizni a versenyképességet, hiszen a termelési költségek csökkentéséhez is hozzájárul azáltal, hogy hatékonyabbá teszi a termelést.
A precíziós technológia bevezetésének, szakszerű alkalmazásának kihívásai a
kezdetben pluszfeladatot jelentenek, de hosszú távon a hatékony termelés és a versenyképes gazdálkodás egyik meghatározó tényezője lehet úgy, hogy közben támogatja a környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárásokat is.
Varga Imre István
Fejér megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Régiós magyar–szlovák
méhészeti program indul
A szlovák állami erdőgazdaság
Kistapolcsányi Erdészete és a Vértesi Erdő
Zrt. 340 millió forintos uniós támogatásból
közös programot valósít meg a két erdészet méhészeti hagyományainak megújítására.
Mindkét erdészet területén
méhészetet telepítenek, az innen
származó termékek feldolgozását
bemutató üzemet és méhlegelőket létesítenek, valamint szakmai
tanulmányutakat és a nagyközönségnek szóló bemutatókat szerveznek – jelentették be csütörtökön a felvidéki Kistapolcsány kastélyában. A két évig tartó projekt
az Interreg Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program
keretében valósul meg. Az
együttműködés vezető partnere a
Vértesi Erdő Zrt., az erdőgazdaság
területén használják fel a költségvetés 54 százalékát.
Marian Staník, a Szlovák Állami
Erdészet vezérigazgatója elmondta, a Kistapolcsányi Erdészetben
1991-ig folyt méhészkedés, amely
a mostani kezdeményezéssel újraindulhat. Az itteni erdőgazdaság a
szokásos tevékenységeken túl
vadhúsfeldolgozással, dísznövény
termesztésével és borászattal is
foglalkozik, valamint vadasparkjában úttörő szerepet vállal az euró-

pai bölény génállományának
megőrzésében.
A Vértesi Erdő Zrt. a Vértes- és a
Gerecse-hegységek, valamint a
Császári-dombság és a Bakonyalja
tájegységeken, 46 000 hektáron
főként állami erdőterületet kezel.
Macsek Lajos, a Vértesi Erdő Zrt.
vezérigazgatója elmondta, a változatos flóra kedvező méhlegeltetési lehetőségeket nyújt, ezért az
erdőgazdaság 2013-ban Csákváron alapította meg méhészetét.
Pintér Zoltán projektmenedzser
tájékoztatása szerint Vértestolnán
méhészeti oktatótermet, valamint
méz- és viaszfeldolgozást bemutató
üzemet létesítenek, valamint Szomódon 200 családos terepi méhest
telepítenek. A projekt szlovák részét
koordináló Frantisek Kral elmondta,
Kistapolcsányban a méhészeti termékek mintafeldolgozására alkalmas üzemet hoznak létre, valamint
méhészeti skanzent és méhészeti
tantermet, valamint méhlegelőket
telepítenek és tartanak fent.
n MTI

Van még lehetőség a
magyar napraforgóban
Bár tavaly világszinten 2 millió tonnával, 45 millió tonnára csökkent a napraforgó betakarított mennyisége, továbbra is élénk a kereslet a 2013 óta folyamatosan emelkedő vetésterületű
növény iránt.
Az elmúlt négy év igen eredményes volt Magyarországon a
napraforgó termesztése szempontjából: 2014-ben 1,56, 2015ben 1,53 millió tonnát takarítottak be. A 2016-os év pedig a
szektor történetének új rekordját
hozta: az 1,89 millió tonnás termésmennyiség mellett elért
csaknem 3 tonnás hektáronkénti
termésátlag világrekord. Világviszonylatban a betakarított átlag
1,7 tonna volt hektáronként.
2017-ben Magyarországon 658
ezer hektáron termesztettek
napraforgót, a terület több mint
felén, 55 százalékán Syngenta
hibrideket vetettek, a cég így
megerősítette piacvezető pozí
cióját – hívta fel a figyelmet közleményében a társaság. A
magyar gazdák az elmúlt évben
is kiválóan teljesítettek: a tavalyi
2,84 tonnás hektáronkénti termésátlag minden idők második
legjobb eredménye.
Tavaly a Fekete-tengeri régió
maradt a világ napraforgó-termelésének központja. A világelső Ukrajnában 23,24 millió tonna
termett, 2,92 millió tonnával
kevesebb, mint 2016-ban. Oroszország 10,3 millió tonnát realizált, viszont egy hektárról mindössze 1,53 tonnát takarítottak be.
Argentínában viszont nőtt a termőterület, a dél-amerikai
országban 12 százalékkal többet,
3,8 millió tonnát takaríthattak be
az argentin gazdák. Kína, a
negyedik legnagyobb napraforgó-termelő szintén javított eredményein: a 3 millió tonnás ter-

més 7 százalékkal volt több az
előző évinél. A prognózisok szerint idén mintegy 49 millió tonnás lesz világ napraforgó-termelése. A világpiaci folyamatok
kedveznek a magyar napraforgó-termesztésnek, a magasolajsavas szegmensben is komoly
lehetőségek vannak. A hazai
vetésterületből egyre növekvő
részt hasít ki a magasolajsavas
napraforgó, amely 2017-ben a
termőterület valamivel több
mint 15 százalékát tette ki. Ter
mesztésük extra pénzügyi ráfordítást nem igényel, a gazdálkodóknak arra kell ügyelni, hogy a
vetésnél, betakarításnál, szárításnál, illetve a raktározásnál kerüljék a hagyományos napraforgóval való keveredést. A magasolajsavas napraforgóból készült olaj
magasabb hőstabilitással bír,
tovább eltartható, az ilyen típusú
olajjal készített ételek egészségesebbek a pálmaolajhoz
képest. Utóbbi megítélése ma
már egyértelműen rossz. Az
elmúlt időszakban nagyon erős
érdekek mozdultak meg a pálmaolaj kitiltása érdekében az
Európai Unióból.
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Elnézést kértek
a gazdálkodóktól
Bocsánatot kért a vadelütésekkel kapcsolatos, a gazdálkodókat sértő riport miatt a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke
január 16-án levélben, valamint
másnap sajtóközleményben szólította fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőségét, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a
magyar gazdálkodóktól. Mint az
elnök fogalmazott: a TV2 Tények
január 11-ei riportjában a cég
szóvivője emberéleteket kért számon a gazdákon, amit a kamara
felháborítónak tart.
A műsorban elhangzott: „Az
egyre több vadbaleset egyik oka
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szerint az lehet, hogy az utóbbi
időszakban a szántások egyre
közelebb kerültek az utakhoz.” A
cég szóvivője úgy nyilatkozott: „És
hogyha betemetik az árkokat a

gazdák, akkor a vadak is könnyebben tudnak eljutni a burkolatra.”
A gazdálkodóknak azonban
nem érdeke az utak melletti árkok
beszántása, illetve egy akár kétméteres kerítést könnyen átugró
szarvast mozgásában nem akadályoz semmilyen árok. A riport kapcsán számos gazda fejezte ki felháborodását, amivel a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
vezetősége messzemenően
egyetért. Győrffy Balázs levelére
csütörtökön reagált Szilvai József
Attila, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója, aki a maga és
munkatársai nevében elnézést
kért mindazoktól, akik sértőnek
találták a hivatkozott és félreérthetően összeállított televíziós híradást. 
n NAK

Idén is lesz női
gazda innovációs
pályázat
A Copa Nőbizottsága 2010-ben indította el
az első kétéves Európai Innovációs Díjat
női gazdálkodók számára. A díj célja, hogy
népszerűsítse a női gazdálkodók vidéki
térségekben betöltött fontos szerepét és
azonosítsa a női gazdálkodók bizonyos
kritériumoknak megfelelő innovatív tevékenységeit.
A mezőgazdasági ágazatnak
újítókra van szüksége ahhoz,
hogy versenyképes maradjon, és
a női gazdálkodók fontos szerepet játszanak ennek biztosításában. Szerepük alapvető fontosságú a vidékfejlesztés és a gazdálkodás szempontjából. A legfrissebb
statisztikák azt mutatják, hogy a
női gazdálkodók az Európai Unió
mezőgazdasági munkaerejének
42 százalékát teszik ki, és e nők 30
százaléka gazdaságvezető. Továbbá a házastársakat és a családtagokat gyakran figyelmen kívül
hagyják és a munkaerőn belüli
befolyásuk gyakran észrevétlen
marad.
A díjat tehát azért vezetik be,
hogy javítsák a gazdálkodásban részt vevő nők központi
szerepének láthatóságát, és
jobban elismerjék a számos
innovatív megközelítést, ame-

lyet a mezőgazdaság és a
diverzifikáció tekintetében
tesznek uniószerte.
Az e nők által előterjesztett projektek mutatják azon képességüket, hogy hozzájárulnak az új
megoldások megtalálásához a
vidéki térségek előtt álló kihívásokra.
A Copa Innovációs Díja Női Gazdálkodók számára ötödik kiadásának címe: „Innovatív megoldások
a gazdálkodás fenntarthatóságára”. 2018-ban a Copa szeretné
kiemelni és bemutatni, hogy a női
gazdálkodók miként járulnak
hozzá a gazdálkodás fenntarthatóságának fokozására irányuló
innovatívabb megoldások megvalósításával, valamint rugalmasságuk és versenyképességük
révén egy életképesebb és vonzóbb vidéki térség kialakításához.
n NAK

Szolgáltató központ nyílt Kalocsán
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Kalocsán nyitotta meg
ötödik NAK Szolgáltató Központját. Itt – a falugazdászi körzetközponttal egy fedél alatt – többek közt tájékoztatási, tanácsadási szolgáltatásokat is biztosítanak a gazdálkodóknak, vállalkozásoknak,
külső szakmai partnerek bevonásával. A közeljövőben Jász-Nagykun-Szolnok megyében is nyit szolgáltató központot a kamara,
amelynek falugazdászai 2014 óta közel 1000 milliárd forint támogatás megszerzésében segítették a gazdálkodókat.
n NAK
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Kezdeményezés a méltányosabb
élelmiszer-ellátási lánc érdekében
A Bizottság kezdeményezésére számos
javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy
miként lehetne méltányosabbá tenni az
élelmiszer-ellátási láncot az Európai
Unióban.
Az Európai Unió már évek óta
foglalkozik a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok (Un
fair Trade Practice – UTP) előfordulásával az ellátási láncban,
valamint a lehetséges ellenintézkedésekkel. Az EU Mezőgazdasági Bizottságának vezetője, Phil
Hogan biztos által 2016 januárjában létrehozott Agrárpiaci Munkacsoport (AMTF) számos konkrét ajánlást tett annak érdekében, hogy miként lehetne méltányosabbá tenni az élelmiszer-ellátási láncot az Európai Unióban.
A Bizottság kezdeményezése a
munkacsoport eddig elvégzett
munkájára épülve három olyan
kérdéssel foglalkozik, amelyek
befolyásolják az élelmiszer-ellátási lánc működését és a lánc
szereplőinek alkupozícióját az
agrár-élelmiszeripari termékek
tekintetében.

Korábbi konzultációk során már
megmutatkozott, hogy az élelmiszer-ellátási lánc fokozottan ki van
téve a tisztességes kereskedelmi
magatartástól eltérő gyakorlatok
alkalmazásának. Az UTP-k negatívan befolyásolják azokat a gazdasági szereplőket, akik egyébként
kereskedelmi szempontból életképesek lennének. Ezenkívül piacra lépési korlátot is okozhatnak,
bizonytalanságot teremthetnek
és visszafoghatják az innovációt.
Összességében elmondható,
hogy az UTP-k hatására az élelmiszer-ellátási láncban termelt hozzáadott értékből nem megfelelően részesülnek a lánc egyes szintjei, kevesebb befektetést okoznak, és hosszú távon a fogyasztókat is károsítják. Ennek oka például, hogy a mezőgazdasági termelők és a kisvállalkozások kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a

gazdaságilag erősebb és nagymértékben központosítottan
működő üzleti partnereikkel
szemben a tárgyalások során.
Az Európai Bizottság 2017
második felében nyilvános konzultáció keretében gyűjtötte
össze a mezőgazdasági termelők,
feldolgozók, kereskedők és más
érdekelt felek véleményét az
agrár-élelmiszeripari termékekkel
kapcsolatos tisztességtelen nemzetközi kereskedelmi gyakorlatok
mértékével, az átláthatóság szintjével kapcsolatban. Ezenkívül a
konzultáció keretében feltérképezték a termelői együttműködések iránti érdeklődés mértékét, és
a többek között a cukorágazatban
már bevezetett, úgynevezett
értékmegosztási megállapodások
hasznosságát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is kifejtette
véleményét a Bizottság felé, valamint számos olyan kamarai tagot
is kért tapasztalatainak megosztására, akik érintettek lehetnek a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szereplőjeként.
A beérkezett vélemények alapján megállapították, hogy a
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válaszadók elismerik az UTP-k
létezését és szükségesnek tartják
az uniós szintű jogi szabályozást a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelése és megakadályozásuk szabályozása érdekében.
A kamara szerint a jelenleginél
jóval nagyobb jogbiztonságot kell
biztosítani a vállalkozások számára. Az UTP-k megfékezésére mintegy 20 tagállam alkalmaz már
nemzeti szintű jogszabályokat,
amelyek hatékonyságának növelése a jelen eredmények ismeretében szükségesnek tekinthető. A
meglévő magyarországi szabályozást az alapelveket illetően a
kamara megfelelő szigorúságúnak
tartja, amely uniós szinten irányadó lehet, így elsősorban az ellen
őrzés és a szankcionálás hatékonyságának növelését javasolta.
A konzultáció eredményeit 2018
elején egy hatástanulmányban
fogják összegezni. Az eredmények alapján az Európai Bizottság
egy jogalkotási vagy nem jogalkotási javaslatot tesz, amit felhasználnak a közös agrárpolitika (KAP)
jövőjével kapcsolatos munka
során.
A szabályozás következtében
várhatóan életképesebbé válik a
gazdálkodás, megerősödik a piaci
szereplők pozíciója az élelmiszer-ellátási láncban termelői
együttműködések vagy akár
értékmegosztási megállapodások
által. A KAP célkitűzéseivel összhangban megnövekedik a rendelkezésre álló mezőgazdasági jövedelem és javulnak a befektetési
lehetőségek. Egy jobb, megbízhatóbb és átláthatóbb ellátási láncban fellendülnek az üzleti tevékenységek az EU egységes piacán,
ezáltal elősegítve a termékpálya-
szereplők gazdasági helyzetének
megerősítését az EU élelmiszer-ellátási láncában.
n Polczer Katalin/
Élelmiszeripari Igazgatóság

Kiváló előadókkal és előadásokkal készül
az idén 25. alkalommal megrendezett
FEHOVA kiállításra a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara.
Idén február 15–18. között rendezik meg az immár 25 éves
FEHOVA kiállítást, amely a Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelőinek
nagyszabású találkozója. A rendezvényen kiállítóként részt vesz
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Az „A” pavilon 202B standján
kollégáink várják szeretettel az
érdeklődőket, különös tekintettel
a kamarai tagokra. A kézzelfogható előnyöket biztosító szolgáltatásokon túl a kiállítás tematikájához
igazodva jelen lesznek a vidékfejlesztési, erdő- és vadgazdálkodási
szakértőink és referenseink.
A paviloni jelenléten túl a
kamara 2018. február 16-án 14.00
órától A vadgazdálkodás aktuális
kérdései címmel konferenciát
szervez a Hungexpó 25-ös pavilonjában. A konferencián – a tel-

jesség igénye nélkül – felszólal és/
vagy előad Győrffy Balázs (elnök,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara),
Jakab István (alelnök, Országgyűlés), dr. Jámbor László (elnök,
Országos Magyar Vadászkamara),
prof. dr. Csányi Sándor (igazgató,
SZIE VadVilág Megőrzési Intézet,
Gödöllő), dr. Nemes Imre (elnökhelyettes, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), Nagy
Imre (tudományos munkatárs,
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár), Weidinger
István (főosztályvezető-helyettes,
Földművelésügyi Minisztérium
Vadgazdálkodási Tájegységi
Főosztály), dr. Varga Gyula (elnök,
Országos Magyar Vadászkamara
Vadvédelmi és Vadgazdálkodási
Bizottság) és olyan izgalmas témákat érintenek majd, mint „A vad-

disznó ’karrierje’ az elmúlt fél
évszázadban, Az afrikai sertéspestissel kapcsolatos hazai állat
egészségügyi intézkedések, aktuális helyzet, Erdei vadkárfelmérési
útmutató, A tájegységi vadgazdálkodás időszerű kérdési és a
Vadgazdálkodás fejlesztésére kiírt
pályázati lehetőségek”.

Régiónk legjelentősebb vadászati és horgászati rendezvényére 2017-ben az előző évinél öt százalékkal több, összesen 47 ezer
látogató érkezett a világ minden
tájáról. A rendezvény szervezői
remélik, hogy idén ez a rekord is
megdőlhet.
n NAK

A biztonságos termelés alapja a növényvédelem
A növényvédelem a mezőgazdaság kiemelt
fontosságú területe – mondta Nagy István,
az agrártárca parlamenti államtitkára a
Növényvédelmi Bizottság ülésén a
Földművelésügyi Minisztériumban.
Nagy István kiemelte, a biztonságos mezőgazdasági termelés,
valamint az élelmiszer-biztonság
kiindulópontja a talajvédelem, a
növényvédelem, valamint a nö
vényegészségügy.
Arról is szólt, hogy a növényvédelmi hatóság és a növényvédelmi szakemberek együttműködése és az integrált növényvédelmi rendszerek alkalmazása
biztosítja a növényvédőszermaradvány-mentes élelmiszerek

előállítását. Elmondta, hogy a
speciális szakértelmet igénylő,
előrejelzésen alapuló növényvédőszer-használat és a környezetkímélő, integrált növényvédelmi
módszerek szakszerű alkalmazásakor a növényvédő szerek felhasználása a minimális szintre
csökkenthető
A Növényvédelmi Bizottság
célja, hogy szakmai döntés-előkészítő tevékenységével elősegítse
a fenntartható mezőgazdaság

biztosítását, az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések, technológiák ösztönzését annak érdekében, hogy csök-

kenjen a növényvédőszer-használat mezőgazdasági eredetű kockázata.
n Forrás: FM
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A digitalizáció irányába halad az agrárium is
A sorrendben 36. AGROmashEXPO-t rendezték meg idén januárban a budapesti
Hungexpo területén. Az esemény keretében a NAK együttműködési megállapodást
kötött a Magyarországi Precíziós
Gazdálkodási Egyesülettel.
A magyar agrárgazdaság legjelentősebb szakmai rendezvénye
minden évben az AGROmash
EXPO és AgrárgépShow – valamint kapcsolódó kísérőrendezvényei, a Szőlészet és Pincészet, a
Magyar Kert –, ahol bemutatják az
újdonságokat a gazdálkodóknak.
Idén közel 40 ezer négyzetméteren 350 kiállító vonult fel a január
24. és 27. közötti expón.
Megnyitóbeszédében Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter kiemelte, hogy korszakváltás
zajlik a mezőgazdaságban, a számítástechnika, a digitalizáció már
elmaradhatatlan része az agráriumnak. Hozzátette, örömteli,
hogy ebben a fejlődésben szerepet játszik a hazai mezőgépgyártás is, amelyet a kormány az Irinyi-tervvel segít.
A miniszter gondolataihoz igazodva a kiállításon a precíziós
gazdálkodás volt fókuszban, a
témát az Adatalapú döntések a
szántóföldön címmel tekintették
át a résztvevők. A precíziós gazdálkodást elsőként alkalmazók
között volt Farkas László, a Farkas
Kft. tulajdonosa, aki 2003-ban
kezdte el átalakítani és adatalapúvá tenni növénytermesztését.
Ahogy fogalmazott, a legnagyobb különbség a hagyományos
és az új módszer között, hogy
előbbiben táblaszinten kell az
alkalmazandó technológiáról,
inputanyagokról stb. dönteni,
addig utóbbinál a táblán belüli
kezelési egységekre lebontva.
Hozzátette, bár 14 éves tapasztalata van, de még mindig nem tud
kellő mélységben foglalkozni az
adatokkal, ugyanakkor nem fél
újdonságokat sem „bevetni”.

Kulcskérdésként merült fel,
hogy aki szeretne precíziós gazdálkodással foglalkozni, miként is
vágjon bele. Sajnos sokan rossz
irányból kezdik. Mint Maróti Miklós, az AgroVir Kft. ügyvezetője
érzékeltette, nem egyszer előfordult, hogy akik először tőlük vásároltak precíziós gépeket, azoknak
nem volt megfelelő adatbázisuk,
így nem tudták, hogy a gépet
voltaképpen mire is akarják használni.
Fordítva mindenképpen érdemesebb, ezt bizonygatta saját
példájával Kauser Jakab, a K-Prec
Kft. ügyvezetője, aki fiatal gazdaként előbb két éven át a növény-

termesztéshez szükséges megfelelő adatokat gyűjtötte, majd ez
után feldolgozta és elemezte, és
csak utána döntötte el, hogy mit,
mivel akar megvalósítani. Mint
mondta, mindezek alapján kezelési egységenként valósult meg a
vetőmag- és a tápanyag-kijuttatás, sőt még a növényvédelem is.
Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese arra hívta fel a
figyelmet, hogy ez a változás nem
egyenes vonalú, olykor előfordul,
hogy rossz döntéseket hoznak a
gazdálkodók. Például olyan adatot gyűjtenek, amiről később
kiderül, hogy felesleges. Megjegyezte, ez a fejlődés természetes
velejárója, és egy-egy ilyen kellemetlen eset után sem szabad kétségbe esni, feladni a precíziós
gazdálkodást.
Kitért a kamara szerepére is, és
egy érdekes párhuzamot vont
múlt és jelen között. Mint mond-

ta, az 1920-as évekbeli agrárkamarai évkönyvekben a műtrágya szerepelt „forradalmi újdonságként”,
és ennek elterjesztése, népszerűsítése volt akkoriban a kamara fő
feladata. Hozzátette, most a precíziós gazdálkodás ez az újdonság, a kamara jelenlegi feladata
pedig az elterjesztés elősegítése a
szakmai ismeretek átadásával, az
alkalmazáshoz szükséges szabályozási és támogatási környezet
kialakításával.
Ez utóbbiakat a NAK a Magyarországi Precíziós Gazdálkodási
Egyesülettel közösen is végzi a
jövőben, ugyanis a 2017-ben
megalakult egyesület és a köztestület együttműködési megállapodást kötött egymással az AgroMashEXPO nyitónapján. A NAK
részéről a megállapodást ifj.
Hubai Imre, a kamara vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke
szignálta.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mobilkommunikációs szolgáltatása

a BirtOKOS Mobil
farsangi készülékakciót hirdet!
Az akció időtartama 2018. 02.12-02.28.

Alcatel A2XL

Huawei P9
Lite 2017

Samsung J3
2017

Samsung J7
2017

26 990 Ft

n Raffai Ferenc

53 990 Ft

58 990 Ft

79 990 Ft

Az ebben az időszakban beérkező rendeléseket a rendeléstől számított maximum 7 napon belül házhoz szállítjuk!
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket a www.birtokosmobil.hu oldalon!
Minden megrendelés után az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot a megrendelővel adategyeztetés céljából. Csak teljes mértékben kitöltött megrendelési adatokkal ellátott megrendeléseket tudunk kielégíteni. Fizetési és szállítási információkat megtalálja a megrendelés oldalon. Egy típusból
több darabot is rendelhet. Egyszerre egy típust tud megrendelni, amennyiben több típusból szeretne rendelni azt külön megrendelésben kell leadnia.
A nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni.
Jelen reklám nem minősül ajánlattételnek, és nem teljes körű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.
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Bemutatjuk az új megyei elnököket
A közelmúltban újjáalakult Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei elnökségei közül ezúttal négy olyan szakértőt
mutatunk be, akik most vállalták és kapták meg első alkalommal a lehetőséget
arra, hogy ellássák az elnöki teendőket.
alelnöki pozícióját tölthettem be.
Fontosnak tartom az agrárium és
a vidéken élő emberek erősödését, valamint azon folyamatok
támogatását, amelyek révén
nőhet a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége.

Milyen programot követ a
következő ciklusban?

Milyen környezetből és
milyen célokkal érkezett? –
kérdeztük legelébb Gáspár
Ferencet, Bács-Kiskun
megyei elnököt.
Szabadszálláson élek feleségemmel és egy fiúgyermekünkkel.
Családunk generációk óta a mezőgazdaságban dolgozott, 2002 óta
vezetem a családi gazdaságot,
amelyben növénytermesztéssel
és juhtenyésztéssel foglalkozunk.
A Szabadszállási Gazdakör elnöke
vagyok 2006 óta. Városunk önkormányzati képviselője voltam
2006–2010 között, majd 2010–
2014 között alpolgármesteri tisztségben dolgoztam. 2014-ben a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésben képviselői mandátumot szereztem. Ugyanebben az évben a
MAGOSZ Etikai Bizottságának
elnöki és az agrárgazdasági kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének vidékfejlesztésért felelős

A választáson elért siker óriási
felelősséget jelent. Célom, hogy a
tagság még nagyobb bizalommal
forduljon kamaránkhoz, és partnerek lehessünk a napi problémáik megoldásában. Óriási szerep jut
az elkövetkező években az agrár
integrációnak. Az agrárgazdasági
szereplők is egyre inkább kezdik
belátni, hogy a piacon maradásuk
előfeltétele lesz az együttműködés erősítése. Föl kell ismernie
mindenkinek, hogy az együttműködésnek nincs alternatívája.
Ebben szeretném, ha megyénk
példát tudna mutatni.

Mely területeken terveznek változást?
A következő években eltökélt
célom, hogy csökkentsük a bürokráciát, valamint az adminisztrációs
terheket. Sürgősen megoldandó
feladatnak tekintem megyénkben
az öntözésfejlesztés megvalósítását. Nagy segítséget fog jelenteni
a gazdálkodóknak, hogy kiépítésre kerül az országos jégkármérséklő rendszer. Szeretném növelni
a kamarai szolgáltatások népszerűségét tagjaink körében. Az
országban először megyénkben
rendeztük meg a szakmák hete
programsorozatot, ahol a diákok

megismerkedhettek a későbbi
szakmájukkal. Erre építve a jövőben az agráriumban is szeretném,
ha kidolgozásra kerülne egy duális
képzési program.
n n n

Szendrei László is most
mutatkozhat be először a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Heves megyei elnökeként. Mi a fő foglalkozása?
Jelenleg Egerszóláton egyéni
vállalkozóként gazdálkodom, tejelő tehenészettel foglalkozom,
valamint egy kis sajtüzemet üzemeltetek. A telephez tartozik
körülbelül 100 hektár, ami az állatok takarmányigényét elégíti ki.
Hosszú távú terveim között szerepel, hogy a tejelőtehén-állományomat lecseréljem húsmarha-állományra. Iskolai végzettségeim is
a mezőgazdasághoz köthetőek,
hiszen középiskolai tanulmányomat Gyöngyösön 1988-ban végeztem állattenyésztő szakon. Ezután
Vácon végeztem törzskönyvező
állattenyésztő technikusként.
Munka mellett végeztem el a
gyöngyösi főiskolai karon az

Milyen területeken tervez
erősítést?

inszeminátori képzést. 2003-ban
Hódmezővásárhelyen állattenyésztő szakon államvizsgáztam
2005-ben ugyanitt mérnöktanárként végeztem.

Szeretném felpezsdíteni a szakmai osztályok munkáját, amelyben az osztályelnökök támogatására és aktív közreműködésére
számítok. Véleményem szerint
megyei szinten az osztályokban
zajlik a legfontosabb munka. Ez
gyakran nem túl látványos, de
annál fontosabb, hiszen itt születnek meg azok az ötletek, javaslatok, amelyek mentén továbbhaladva jogszabály-módosítások
vagy hasznos szakmai programok
jönnek létre. Fejleszteni kívánom
a társadalmi kapcsolatainkat és
ezáltal az elismertségünket.

Jól feltételezzük, így munkahelyei is az agráriumhoz
kapcsolódtak?
Természetesen, 1988-ban a
Füzesabonyi Állami Gazdaság sertéstelepén inszeminátorként
kezdtem, majd a katonaság után
1989–2001-ig a maklári szarvasmarhatelepen telepvezető voltam. Ezután 2001–2007-ig a
Besenyőtelki Agrár Zrt. szarvasmarha- és sertéstelepein főállattenyésztő, 2007-től pedig a mai
napig saját mezőgazdasági vállalkozást üzemeltetek.

Agrárkamarai megyei
elnökként milyen elképzelésekkel vág neki a 2018-as
évnek?
Céljaim között szerepel a Települési Agrárgazdasági Bizottságok
megújítása, működtetése, aktívabbá tétele, a társadalmi oldal
megerősítése, az osztályok fölállítása, intenzív működtetése. Fontos a szaktanácsadói hálózat és a
szolgáltató központ kiépítése és
működtetése. A vízstratégia kialakítása, jégkármérséklő rendszer
felállítása és működtetése ugyanolyan fontos számomra, mint az,
hogy gazdabarát kamaraként tudjunk működni.
n n n

Évek óta tevékenykedik a
kamarában, milyen régi ez a
kapcsolat? – kérdeztük Vendégh Editet, a kamara Tolna
megyei elnökét.
Friss diplomásként még a jogelőd Tolna Megyei Agrárkamaránál kezdtem el dolgozni. Végigjár-
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tam a ranglétra valamennyi fokát
munkavállalóként és társadalmi
tisztség vonatkozásában is, elnökké választásom előtt a megyei
igazgatói pozíciót töltöttem be.
Agrármérnök és szaktanácsadó
szakmérnök vagyok, tehát nem a
termelés, hanem a tanácsadás, a
támogatások, pályázatok, adminisztráció területéről érkeztem az
elnöki székbe.

Mi a következő ciklus elnöki programja?
A köztestületként ránk ruházott
feladatok és hatósági munka szakszerű és gazdabarát elvégzése
mellett prioritásként kívánom
kezelni a minőségi termékelőállítást, a biotermesztést, valamint a
fiatal gazdák szakmai segítését.
Ennek érdekében szeretnénk
hamarosan megnyitni az első Ifjúgazda Információs Pontunkat.
Nagyon fontosnak tartom a szakképzési, pályaorientációs tevékenységeink megerősítését, hogy
már fiatal korban megismertessük
a kamarát a leendő mezőgazdászokkal. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több gyerek
válasszon agrár- vagy élelmiszeripari szakmát, hivatást. A következő elnöki ciklusban tehát a fiatalok
megnyerésére szeretnék nagy
hangsúlyt fektetni.

n n n

Polgármester, családi
gazdálkodó, két fiúgyermek édesapja és tavaly év
végétől az agrárgazdasági
kamara Csongrád megyei
elnöke is Szél István. Kevesen hinnék, hogy mindezt
ilyen fiatalon el lehet érni.
Önről lényegében elmondható az is, hogy fiatal
gazda?
Valóban mondhatjuk ezt is,
hiszen idén töltöttem be a 32.
életévemet. Családi gazdaságunk 25 hektáron gazdálkodik
kertészeti kultúrával. 2010 óta
vagyok Székkutas község polgármestere, 2014 óta Csongrád
megyei képviselő. 2010 óta
vezetem a hódmezővásárhelyi,
2014 óta a vásárhelyi és makói
térség LEADER szervezetét. 2017
tavaszán lettem Hódmezővásárhely és Térsége Gazdakörének
elnöke.

Kamarai megyei vezetőkén mi a következő ciklus
elnöki programja?
A magyar vidék hordozza a
„magyarság” lelkét , a magyar föld
szeretete a nemzeti identitásunk
alapja – az elmúlt 7 év során a

közéleti szolgálatom legfontosabb feladatának azt tartottam,
hogy a vidéket erősítsem, fejles�szem, lehetőséget teremtsek az
élhető és jó vidéki életért. A vidék
sikeres felzárkóztatása nem lehetséges a gazdák megsegítése nélkül. Az egészséges, versenyképes
mezőgazdaság az agrárközéposztályra kell hogy épüljön. Ez a kormányzati szándék is! Szükség van
a nagyüzemekre, az önellátó
őstermelőkre, családi gazdálkodókra is. Mindenkinek érvényesülnie kell és partnerként kell tekinteni minden szereplőre. Hiszem azt,
hogy a munkaalapú társadalom
megerősítése nem működik a gazdák megsegítése nélkül.
Továbbá személyes kampányt
szeretnék folytatni a magyar
mezőgazdászok által megtermelt termékek népszerűsítése
érdekében, a külföldi termékek
ellenében. A fogyasztói tudatosság elengedhetetlen feltétele a
magyar agrárium fejlődésének.
Magyar terméket, magyar asztalra! A fiatal agrárszakemberek
képzése, felemelése mindannyiunk közös érdeke. Szükséges és
fontos megismertetni a fiatalokkal, hogy a mezőgazdaság is
cool és trendi dolog, és éppúgy
tud jövedelmezővé válni, ha az
ember szorgalmas, alázatos és
tettre kész.

Milyen területeken terveznek erősítést?
A kamarai tagok számára az
Agrárkamara megtestesítője a
falugazdász-hálózat. A falugazdászok azok a szakemberek, akik
tulajdonképpen „házhoz viszik” a
kamara szolgáltatásait, ezért mindenképpen fontosnak tartom a
falugazdász-hálózat megerősítését mind szakmai szempontból,
mind a munkakörülményeik javítása szempontjából. Méltó helyszíneken, magas szakmai szintű
tanácsadást kell hogy végezzenek
a jövőben. A célunk az, hogy a
mezőgazdasági termelők ne az
adminisztrációval töltsék az idejüket, hanem kizárólag a termelésre,
érték-előállításra koncentráljanak,
míg a falugazdászaink elvégzik
helyettük az adminisztrációt és
amennyiben igénylik, akkor olyan
szaktanácsokkal látják el őket,
amelyek segítséget jelentenek a
számukra.

Melyek a 2018-as év célkitűzései megyei szinten?
A megyei szervezetet tekintve
2018-as év kiemelkedő eseménye
a költözés. Hódmezővásárhelyen,
Lázár János országgyűlési képviselő javaslatára a Modern Városok program keretében kerül
áthelyezésre az „agrárpolitikai”
központ. Ezzel a lépéssel a NAK
Csongrád Megyei Szervezete is
részévé válik annak a megyei
agrárcentrumnak, amely középés felsőfokú agrárképzési, kutatási, közigazgatási és köztestületi
intézményei egy településen,
összehangoltan szolgálják az
agrárium szereplőinek igényeit.
Természetesen a szokásos éves
feladataink (területalapú támogatások benyújtása, tagdíjbefizetés,
őstermelői ügyintézés stb.) mellett szeretnénk, ha 2018 nyarán
megyei szinten is sikeresen „vizsgázna” a NAK országos jégkármérséklő rendszere, amely egy
európai mértékkel mérve is igen
jelentős projektünk.
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Tovább csökkentené
a kamara a gazdákat
érintő bürokráciát
A gazdákra háruló adminisztrációs teher
csökkentését, a termésbiztonság növelését
és a versenyképes gazdálkodást támogató
környezet kialakítását tűzte ki a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara erre az évre –
derült ki az elnök beszámolójából.
Mozgalmas, de sikeres évet tudhat maga mögött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Győrffy
Balázs, a köztestület elnöke az
évindító sajtótájékoztatón jelezte:
a kamara közbenjárásának köszönhetően számos olyan intézkedés
született, amely megkönnyíti a
mezőgazdaságból élők mindennapjait. A NAK szakemberei több
mint 100 jogszabályt véleményeztek az elmúlt évben, emellett számos javaslatot fogalmaztak meg.
Példaként említette a vízgazdálkodási törvény módosítását, amelynek köszönhetően ma már öntözésre évi 400 ezer köbméter vagy
hektáronként évi négyezer köbméter víz használható ingyenesen. A
halgazdálkodási és rizstermelési
célú vízhasználat esetén a felszín
alatti vizekből 400 ezer köbméterig, a felszíni vizekből pedig hektáronként 25 ezer köbméterig nem
kell díjat fizetniük a termelőknek.
Az elnök szerint az erdőtörvény
tavalyi megalkotása is jelentős előrelépést jelentett, a közös szakmai
munka eredményeként sikerült
megfelelő egyensúlyt teremteni a
környezetvédelmi szempontok és
a hatékony gazdálkodás feltételei
között. Tovább emelték az egyszerűsített foglalkoztatásból származó

adómentes napi jövedelem szintjét
is, így a termelők a korábbinál többet fizethetnek adómentesen
idénymunkásaiknak. Az adómentes juttatás napi szintje a korábbi
5870 forintról 7631 forintra nőtt az
elmúlt évben, az idén pedig eléri a
8255 forintot. Ezzel azonban nem
áll meg a folyamat, a jövőben a
minimálbér növekedésével arányosan emelkedik majd a napszámo-

soknak kifizethető adómentes napi
bér is. A NAK jogalkotásban betöltött szerepe az idén tovább erősödik majd. A kamara célja, hogy
minél kevesebb adminisztráció terhelje a gazdálkodók mindennapjait. Ahol nem lehet jogszabály-módosítással könnyítést elérni, a köztestület vállalná át a feladatok egy
részét.
Szintén a kamara szakembereinek munkáját dicséri, hogy tavaly
minden eddiginél nagyobb
támogatáshoz juthattak az ágazat szereplői. Az egységes kérelmek benyújtása gördülékenyen
zajlott, a kérelmek mintegy
háromnegyedét, összesen több
mint 120 ezret a falugazdászok

segítségével adták be a gazdálkodók. A múlt évben először az
előzetes keresztellenőrzésekben
is nagy szerep jutott a kamara
szakembereinek, a problémamentes adategyeztetésnek
köszönhetően a november végi
határidőig a Magyar Államkincstár összesen 254 milliárd forintnyi
támogatási előleget fizetett ki az
arra jogosult termelőknek. Az
összeg jóval meghaladja a korábbi évek átlagát, 2015-ben 122 milliárd, a 2016-ban pedig 194 milliárd forint jutott el a gazdálkodókhoz. A kamara tájékoztatási szolgáltatásra mintegy 7,82 milliárd
forintnyi uniós forrást nyert el, a
támogatás a falugazdász-hálózat
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működtetéséhez és a tudásmegosztáshoz biztosít forrást.
Az elnök beszámolójában kitért
az élelmiszeripar helyzetére is.
Reményei szerint a rendelkezésre
álló európai uniós forrás hozzájárul
az ágazat versenyképességének és
jövedelemtermelő képességének
javításához. Ismeretes, a Vidékfejlesztési Programban 200 milliárd
forintot különített el a kormányzat
az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó a mikro- és kisvállalkozások
részére. A gazdaságfejlesztési
keretből (GINOP) pedig az eredetileg tervezett több mint dupláját,
100 milliárd forintot biztosítottak a
közepes élelmiszeripari cégek
beruházásaira. Ráadásul a kamara
kérésének megfelelően a támogatást egyedülálló módon nem
kötötték az alkalmazotti létszám
növeléséhez sem. – Mindkét program esetében folyamatban van a
pályázatok elbírálása, így idén már
tömegesen elindulhat a beruházások megvalósítása – mutatott rá az
elnök.
Az élelmiszeripari tagok előrejutását segítette a NAK tájékoztató
programsorozata, népszerű volt a
több témát magában foglaló konferenciasorozat és az élelmiszeripari hírlevél, ahogyan nagy sikert aratott az Itthonról Otthonra címet
viselő fogyasztásösztönző kampány is, a program Facebook-oldalának már közel 20 ezer követője
van. Tavaly sem maradt el az immár
hagyománynak számító dinnye- és
almakampány, sőt, egy új termékkör, a gomba is bekerült a népszerűsített áruk sorába. A kamara a
francia társszervezetekkel közösen
a közelmúltban elnyert egy hároméves uniós pályázatot, amelynek
köszönhetően tovább erősíthető a
promóció. A tervek szerint az
összes fontos hazai zöldség- és
gyümölcsféle szerepet kap majd a
kampányban. A program összköltségvetése 5,1 millió euró (1,6 milliárd forint), ebből a hazai kampány
megvalósítását célzó rész 1,5 millió
eurót (465 millió forint) tesz ki.
A kamara szolgáltatási oldalát
is tovább erősítette a NAK vezetése. A 2016 decemberében Hajdú-

böszörményben megnyitott első
szolgáltató központot tavaly
újabbak követték, így már Sárváron, Gödöllőn és Sárbogárdon is
várják a gazdálkodókat, rövidesen pedig Karcagon és Kalocsán
is egy fedél alatt intézhetik majd
ügyes-bajos dolgaikat a termelők. Nagy sikere volt az egy éve
elindított telekommunikációs
szolgáltatásnak is, a BirtOKOSnak mára mintegy 5 ezer előfizetője van. A Mezőfalván megrendezett első Szántóföldi Napokat
az idén újabb rendezvény követi,
a tervek szerint ezúttal a tavaszi
vetésű növényekre koncentráló
eseményt Mezőhegyesen tartják
majd.
Az elmúlt év egyik legfontosabb
eseménye a kamarai választás volt,
november elején közel 50 ezer tag
élt szavazati jogával. A Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége és 17
támogató szervezete mind a 19
megyében és mind a 248 választási
körzetben megnyerte a kamarai
választásokat. Az elnök szerint a
választáson elért siker felhatalmazást és egyben felelősséget is
jelent. – Ahogy eddig, úgy a jövőben is azért dolgozunk, hogy megfeleljünk tagjaink elvárásainak és

segítsük a boldogulásukat – emelte ki.
Az idei feladatokról elmondta: a
cél a minél magasabb termésbiztonság elérése. Az országos jégesőkár-mérséklő rendszer kiépítése jól halad, a talajgenerátorokat
kezelő 843 főt már megtalálta a
kamara, a képzésük január végén
indul. Megkezdődött a manuális és
automata generátorok, illetve a
tároló kalodák gyártása is, ezeket
februártól telepítik ki a védekezési
pontokra. Az 1,8 milliárd forintnyi
uniós támogatásból megvalósuló
fejlesztés mellett szükség van az
öntözött területek növelésére is. Az
öntözésfejlesztési stratégia megalkotásáról szóló kormányhatározat
2017 októberében jelent meg,
ennek részeként a NAK vállalta,
hogy újra felméri a vízigényeket a
gazdálkodók körében, így január
végéig mintegy 43 ezer kamarai
tagot kérdeznek majd meg az
öntözési terveiről. Az elnök szerint
az osztatlan közös tulajdon felszámolásáért is lépéseket kell tenniük
a döntéshozóknak. A NAK ehhez
kapcsolódóan hamarosan javaslatot tesz majd a kormánynak a
mezőgazdasági üzemek öröklési
szabályaira, amihez kapcsolódóan
egy hitelkonstrukciót is kidolgoz-

nak majd. Kiemelten fontos feladatnak nevezte a gazdálkodás
modernizálását és a szakemberképzés megerősítését. – Világszerte ugrásszerű fejlődést láthatunk,
ami még gyorsulni fog a jövőben.
Aki itt későn lép, az behozhatatlanul lemaradhat – mondta. Az
önkéntes együttműködések támogatására is nagy hangsúlyt fektetne. Az összefogást ösztönző szabályozási környezet megteremtésére
a NAK egy tervezetet készített elő.
Együttműködés nélkül folyamatosan romlik a kisebb gazdaságok
versenyképessége.
Az elnök jelezte: a termőföldet
hazai kézben kell tartani, ugyanis
csak így biztosított a mezőgazdaság jövője. Ezért ha az unió bírósága a földtörvény miatt elmarasztalja hazánkat, a szervezet a visegrádi
országok kamaráival együtt a polgári kezdeményezés eszközével
igyekszik megvédeni a külföldiek
földszerzését akadályozó szabályozást. Majd hozzátette: egy olyan
vidéki Magyarországot szeretnénk
látni, aminek gerincét a parasztpolgári réteg adja saját vállalkozással,
saját egzisztenciával, felkészültséggel, magabiztossággal, kulturális
igényességgel.
n Köpöncei Csilla
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Újabb áfacsökkentések
a sertéságazatban
Az általános forgalmi adóról szóló törvény
2018. január 1-jétől hatályos előírásai alapján az élő- és hasított sertés, valamint a
sertés tőkehúsok után 5 százalékos mértékű áfakulcs lesz érvényes a sertés egyes
élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékeire és belsőségeire is.
Az alábbi vámtarifaszámok alá
tartozó termékek is bekerültek a
kedvezményes áfakörbe január
elsejétől:
• A 0206 30 vámtarifaszám alá –
többek között – olyan ehető vágási melléktermékek és belsőségek
sorolandóak frissen vagy hűtve,
mint a fej és annak részei (pl.: fül,
orr stb.), a köröm és lábvég (amely
a csülköt nem tartalmazza), farok,
nyak, (ha nem a tarja része), máj,
vese, tüdő, szív, nyelv, rekeszizom,
nagy cseplesz (hashártya rész),
mirigyek (pl.: csecsemőmirigy),
velő, gerincvelő, ehető bőr és bőrrészek, illetve szaporítószervek
(here) és a húsos csont (amely
főként csontot tartalmaz).
• A 0206 41 alá a fagyasztott
sertésmáj tartozik.

• A 0206 49 alszám tartalmazza
különösen a házisertés fejét vagy
fél fejét, aggyal, tokával vagy
nyelvvel és ezek részeivel együtt
vagy azok nélkül – frissen, hűtve
vagy fagyasztva.
Meg kell említeni, hogy bár a fej
és annak részei általánosságban
mellékterméknek tekintendők,
azonban a 2. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. c) pontja
figyelembevételével a fej elülső
alsó rész kicsontozott húsa (amely
tartalmazza a tokát) frissen, hűtve
és fagyasztva a 0203 vámtarifaszám alá osztályozható (szintén
5%-os áfa).
Az elülső (alsó) rész kicsontozott
húsa önmagában bemutatva
(amely tartalmazza a tokát) – jellemzői alapján – a 0203 19 55 (fris-

sen vagy hűtve), 0203 29 55
(fagyasztva) alszámok alá tartozhat (szintén 5%-os áfa).
A 2. Árucsoport vámtarifaszá
mainak szövege és az azokhoz tartozó magyarázó megjegyzések
alapján a húsréteget tartalmazó
sertésszalonna, frissen, hűtve vagy
fagyasztva a 0203 vámtarifaszám
alá osztályozandó. (5%) Amennyiben azonban a sertésszalonna húsréteget nem tartalmaz, úgy akár
frissen, hűtve, fagyasztva, sózva,
sós lében tartósítva, szárítva vagy
füstölve is a 0209 vámtarifaszám
alá kell osztályozni. (27%)
Fentieken túl fel kell hívni a
figyelmet, hogy a következő termékek továbbra is a 27%-os áfakulcs alá tartoznak:
• Az élelmezési célra alkalmas
továbbfeldolgozott sertéshúsok –
beleértve a húsréteget tartalmazó
sertésszalonnát is –, illetve
továbbfeldolgozott vágási melléktermékek és belsőségek, pl.:
sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, amelyek a 0210
vámtarifaszám alá osztályozandóak.

• A kiolvasztott sertésszalonna
(sertészsír), amelyet a 1501 vámtarifaszám alá szükséges osztályozni, és a sertészsír kisütéséből származó töpörtyű, amelyet a 2301
vámtarifaszám alá kell osztályozni.
• A 2. Árucsoportban megengedett – a fentiekben részletezett –
megmunkálásokon túl egyéb eljárásnak (pl.: fűszerezés, főzés stb.)
alávetett sertéshúsokat a 16. Árucsoportba kell osztályozni. Az Árucsoporton belül a kolbász és a
hasonló termékek (pl.: májas
hurka, véres hurka) húsból, vágási
melléktermékből, belsőségből
vagy vérből a 1601 vámtarifaszám
alá sorolandóak.
Az Áfa tv. 3. számú mellékletben
foglaltakkal kapcsolatban felmerülő árubesorolási kérdésekben a
NAV Szakértői Intézete ad hivatalos tájékoztatást, illetve értelmezési kérdésekben is az intézetet
javasolt keresni.

Az áfacsökkentés
eddigi hatásai
Az élelmiszerek áfacsökkentésének célja a feketegazdaság visszaszorítása, a legálisan működő
hazai vállalkozások versenyhelyzetének javítása és az érintett termékek forgalmának növelése,
másodlagosan a lakosság megélhetési terheinek csökkentése.
Kijelenthetjük, hogy az eddig
meglépett áfacsökkentések a
várakozásnak megfelelő eredményeket hoztak és kedvező változásokat indítottak el az ágazatokban. Mélységeiben vizsgálva e
folyamatokat kijelenthetjük,
hogy – más kedvezőtlen történések miatt – több esetben „kapóra
jött vagy mentőövként” az áfa
éppen akkor végrehajtott csökkentése.

A sertéságazatban elsőként 2014.
január 1-jén az élő- és hasított sertés áfája mérséklődött 5%-ra. Érezhető módon tisztult az élőállatok
piaca, a sertés- és ezen belül a kocaállomány növekedett, ami mögött
részben a feketegazdaság visszaszorulása húzódott meg.
2016 év elején a sertés tőkehús
áfacsökkentésével a fogyasztói árak
is csökkentek (17%), ugyanakkor,
mivel 2016 tavaszától meredeken
emelkedett az élősertés ára (világpiaci okok miatt kb. 30%-kal), ezt a változást a tőkehús árának is le kellett
követnie. A fogyasztónál az a pozitív
hatás érvényesült, hogy 2016 végére
sem haladta meg túlzottan a tőkehús ára az előző év végi szintet,
annak ellenére, hogy az ágazatban
2016-ban kimagaslóan (jelentősebb
feldolgozóknál 20% körüli mértékben) emelkedtek a bérköltségek is.
Habár a KSH által megfigyelt vállalkozásoknál a sertések száma
2017 közepén csak 2,8 millió (anya-

koca 175,6 ezer) volt, az állomány
azonban valószínűleg ennél jóval
magasabb: a Magyar Államkincstár
(MÁK) adatai alapján a vágósertések állatjóléti támogatása keretében (140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet) igényelt, illetve ellenőrzött és
jóváhagyott állatlétszám 2016 évre
4,2 millió egyed körüli. (Az egyedileg jelölt kocák száma ugyanakkor
csaknem 210 ezer!)
A levágott sertések száma is folyamatosan növekszik az elmúlt négy
évben (az áfacsökkentés óta): 2016ban 4,63 millió sertést vágtak a hazai
vágóhidak, ami azt jelenti, hogy 2013
óta közel 25%-kal nőtt a vágásszám.
Tekintettel arra, hogy ezt a változást
a külkereskedelmi forgalom nem
magyarázza, ez is egyértelműen az
áfacsökkentésnek köszönhetően
beindult ágazati fehéredésnek tulajdonítható.
n Dúl Udó Endre –
Állattenyésztési Szakértő –
NAK-MGI
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Nyolc év sikerei egy kiadványban

Az enyhe idő kedvez a pockoknak
Újabb pocokinváziótól tartanak a gazdálkodók, a csapadékszegény tél és a korai
tavaszodás ugyanis kiváló feltételeket
teremthet a rágcsálók elszaporodásához.
Bár a védekezés nem egyszerű, számos
praktika áll a termelők rendelkezésére,
amivel megelőzhető a szántóföldeken és a
gyümölcsösökben okozott kár.

Tájékoztató kiadvány
jelent meg az elmúlt
nyolc év alatt az
agrár- és élelmiszergazdaságban elért
eredményekről.
Mások mellett a NAK
elnökének részvételével hamarosan egy
országjáró, eredménybemutató roadshow is kezdődik.
,,Szövetségben a magyar gazdákért” címmel tájékoztató kiadványt jelentetett meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amely a
2010–2018-as időszak mező- és
élelmiszergazdasági eredményeit
tartalmazza. Az összefoglaló tájékoztatót január 11-én mutatták be
a Földművelésügyi Minisztériumban, ahol az agrárium vezetői, így
Fazekas Sándor szakminiszter,
Győrffy Balázs agrárkamarai
elnök, Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Jakab István parlamenti alelnök és Magosz-elnök méltatták az
eredményeket.
A kiadványban rámutatnak: „a
mezőgazdaság fellendítése érdekében 2010-ben a magyar kormány szövetséget kötött a gazdatársadalommal és a szakmai szervezetekkel. Emellett stratégiai
partnerségben dolgozik a mintegy
400 ezer taggal rendelkező, a teljes
élelmiszerláncot képviselő Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával is. Az
együttműködés eredményeként
mára kijelenthetjük, hogy az elmúlt
nyolc évben a magyar mezőgazdaság teljesítménye folyamatosan
növekedett. A gazdák által megtermelt javak értéke az Európai Unió
három legjobbja között volt a
2010–2016 közötti időszakban,
összességében több mint másfélszeresére emelkedett. Az agrárexport értéke 2010 óta több mint
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egyharmadával bővült: a magyar
gazdák termékei egyre keresettebbek a külföldi piacokon is.”
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
megjegyezte, a kiadványban több
olyan siker szerepel, ami a kamara
felvetése vagy a kamara által is
támogatott ügy volt. Ilyennek
nevezte például az élelmiszeráfa-
csökkentést és a „Földet a gazdáknak” programot is. Jakab István
pedig kiemelte az elmúlt években
az ágazat szereplői, szakmai szervezetek és érdekképviseletek
között létrejött együttműködést,
és hogy valamennyi agrárszakmai
és szakmaközi szervezet, terméktanács egységben dolgozik. Fazekas
Sándor hangsúlyozta, az elmúlt
években visszaállították a magyar
élelmiszerek belföldi és nemzetközi tekintélyét, Magyarország több
mint száz országba exportál, az
exporttöbbletben a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak

kiemelkedő szerepe van. Mint
mondta, az ágazat teljesítménye
folyamatosan nő, az állattenyésztés 40 százalékkal, a növényter
mesztés pedig 63 százalékkal
bővült 2010-hez képest. A vidéki
foglalkoztatás bővítésében kulcsfontosságú szerepe volt a gazdáknak, az élelmiszer-feldolgozóknak
és mindazoknak, akik a mezőgazdaságban dolgoznak – tette hozzá.
Megjegyezte, 2010-ben a szaktárca
legfontosabb feladata az volt,
hogy a gazdákkal, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével (Magosz) összefogva
talpra állítsa a magyar vidéket
azért, hogy a magyar mezőgazdaság növekedési pályára tudjon
állni, és még több gazdának, családi gazdaságnak biztosítson jövedelemforrást.
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelős államtitkára kiemelte, hogy

a különböző támogatásoknak
köszönhetően több mint 2 ezer
mezőgazdasági vállalkozás fejlesztheti kapacitását, telephelyét.
Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi
kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott bejelentette, hogy
a kiadványt eljuttatják valamennyi
magyar gazdálkodóhoz, illetve,
hogy az agrárvezetők részvételével
január vége és március közepe
között országjáró – több mint száz
állomásból álló – roadshow indul,
hogy a gazdákat szóban is tájékoztassák az eredményekről. A fórumsorozat egyik előadója Győrffy
Balázs lesz. Jakab István, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke pozitívnak értékelte az elmúlt
években az ágazat szereplői, a
szakmai szervezetek és érdekképviseletek között létrejött együttműködést.
n Raffai Ferenc

Az elmúlt években a mezei
pocok egyre nagyobb területen
okozott károkat, elsősorban a
szántóföldeken és a gyümölcsösökben szaporodott el a kártevő
rágcsálófajta. Míg azonban az
elmúlt évben a januári kemény
fagyok némileg csökkentették a
pocokpopulációt, az idén úgy
tűnik, a kártevőirtásban nem lesz
a gazdák segítségére az időjárás.
Görög Róbert, a NAK szántóföldi
növénytermesztési szakértője
szerint a csapadékszegény tél és a
korai tavaszodás is kedvező feltételeket teremthet a pockok számára, így bár nehéz megjósolni,
de több megyében számítani kell
arra, hogy az idén is problémát
okozhatnak a termelőknek. Károk
nemcsak évelő pillangósokban és
őszi vetésű gabona- vagy repcetáblákon fordulhatnak elő, hanem
faiskolákban, gyümölcsültetvényekben is, ahol a pockok nagymértékű fapusztulást okozhatnak
a fák gyökereinek elrágásával.
Bár egyelőre invázióról nincs
szó, ugyanakkor minden gazdát
arra intenek a szakemberek, hogy
fokozottan figyeljen a területeire,
és ha szükséges, azonnal kezdje el
a védekezést. A rágcsálóirtás
egyébként nem könnyű feladat,
de számos praktika alkalmazása
eredményre vezethet. Az egyik
legfontosabb eszköz, ami a gazdák kezében van, az a megfelelően elvégzett talajmunka. Az őszi
mélyszántás például segíthet a
védekezésben, azokon a területeken, ahol elvégzik a munkát a termelők, látványosan csökken a
pockok száma. A tarlóhántás

elmaradása, a területek ugaron
hagyása, illetve a nem megfelelő
talajművelés a rágcsálók elszaporodásának kedvez. Nagy figyelmet kell fordítani emellett az úgynevezett ruderáliák, vagyis a táblaszegélyek, árokpartok, mezőgazdaságilag nem művelt területek kártevőmentesítésére is,
mivel ezek kiemelten jó élőhelyet
biztosítanak számukra egész
évben.
Görög Róbert szerint gyengébb
fertőzöttség esetén megoldást
jelentenek a pockok természetes
ellenségei, a ragadozó madarak. A
termelők „T”-alakú ülőfák kihelyezésével segíthetik elő, hogy a
madarak az adott táblából szerez-

zék be zsákmányukat, ezzel jelentősen csökkentve a rágcsálók számát. Súlyosabb fertőzés esetén,
vagyis ha a gazdák száz négyzetméteren belül 1–2 lakott járatot
találnak, már elkerülhetetlen a
kémiai, növényvédőszeres
beavatkozás. Itthon jelenleg
három készítmény használata
engedélyezett a mezei pocok
elleni védekezésre: az Arvalin LR,
a Polytanol, valamint a Delu. Ezeket a szereket a járatok nyílásába
helyezve alkalmazhatják a termelők. Fontos ugyanakkor, hogy a
két eszközt, vagyis a természetes,
ülőfás védekezést és a vegyszeres
irtást nem szabad egyszerre alkalmazni. Ebben az esetben ugyanis
megnő az úgynevezett másodlagos mérgezés veszélye, azaz a
méregtől elpusztult rágcsálót a
ragadozók fogyaszthatják el.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az ország egyes
területein engedélyezte a Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer használatát is. A védekezést jelenleg
Békés, Csongrád, Heves, Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas, Tolna, Zala,
Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém
és Fejér megye szántóföldi, kertészeti kultúrájú területén, lucernában és mezőgazdaságilag nem
művelt területeken segítheti a
szükséghelyzetben forgalomba
hozott anyag. A készítményt a
regisztrált termelők 2018. január
3-tól 2018. március 31-ig használhatják fel. Arra azonban ügyelniük
kell a termelőknek, hogy a vegyszer alkalmazását a területileg illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi osztályán
jóvá kell hagyatni. A szakszerű
védekezés érdekében fontos,
hogy a termelők igénybe vegyék a
Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara növényorvos szakembereinek iránymutatásait. A hatékony, időben elvégzett
munka eredményeként a földhasználók megszabadulhatnak a
kártékony rágcsálóktól és jó termésben bízhatnak ebben az
évben.
n Köpöncei Csilla
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Március huszadika kiemelten
fontos az őstermelők életében
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Tévhitek a magyar
élelmiszeriparban

Fontos nem elfelejteni az őstermelői igazolványok érvényesítését, annak érdekében, hogy a jogviszony folyamatos maradjon.
Az őstermelői igazolványokat
legkésőbb 2018. március 20-ig kell
érvényesíteni annak érdekében,
hogy az őstermelői jogviszony
folyamatos legyen. A határidő
azokat az őstermelőket érinti, akik
hatályos ideiglenes vagy már kártya alapú őstermelői igazolván�nyal rendelkeznek, azonban még
nincs 2018. évre vonatkozó értékesítési betétlapjuk. A betétlap
kiállítása továbbra is díjmentes, és
az őstermelő bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető, közös igazolvány esetén
az őstermelő családtagoknak is
meg kell jelenniük. Az érvényes,
személyazonosításra alkalmas
dokumentumoknak, valamint az
érvényesítendő őstermelői igazolványnak is rendelkezésre kell állnia az ügyintézés során.
A várható torlódások elkerülése
érdekében minél hamarabb
keresse fel falugazdászát az ügyintézés céljából. Az ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok elérhetőségei, valamint az érvényesítéssel kapcsolatos információk
megtalálhatók a NAK honlapján.
Abban az esetben, ha nem a
március 20-án lejáró jogvesztő
határidő miatt szükséges az őstermelői ügyintézés, illetve a határ
időig őstermelőként történő értékesítést sem terveznek, ami miatt
érvényes igazolvánnyal kellene
rendelkezniük, lehetőség szerint a
határidő lejártát követően intézzék őstermelői igazolványukkal
kapcsolatos ügyeiket, elkerülve
ezzel a sorban állást és lehetőséget adva azoknak az őstermelőknek, akiknek március 20-ig min-

denképpen érvényesíteni kell az
igazolványukat.

A jogviszony
igazolását
a Nébih végzi
Noha a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állítja ki az őstermelői
igazolványokat, azonban ha az
nincs meg, úgy a Nébihhez kell
fordulni.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara az őstermelői igazolványát állítja ki, azonban ha az igazolványa valamilyen okból már
nem áll rendelkezésére, akkor az
őstermelői tevékenység igazolásával kapcsolatban (amely szükséges lehet pl. támogatások
igénybevételéhez, földművesként való nyilvántartásba vételhez) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
Földművelésügyi Igazgatóságához kell fordulni a hatályos jogszabályok szerint. Az őstermelői
tevékenységről igazolás, azaz az
igazolványról hatósági bizonyítvány kiállítása a Nébihnél kérelmezhető. Az igazolást a Nébih
minden esetben kérelemre állítja
elő, amely kérelem postai úton
vagy személyesen is benyújtható. A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékköteles, amelynek
mértéke eljárásonként 3000
forint, amely alól bizonyos esetekben mentesülhet a kérelmező. A szerkeszthető kérelem formanyomtatványa elérhető a
Nébih honlapján (http://portal.
nebih.gov.hu) feltöltött nyomtatványok között. A kérelmezés

további tudnivalóiról, módjáról
és díjairól információk a nyomtatványon olvashatóak. A hatósági bizonyítvány kiállításával
kapcsolatban további tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők a
+ 36 (1) 336-9013 telefonszámon.

Elérhető
az adózási
tájékoztató füzet
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara is segíteni szeretné az
őstermelőket az adófizetési kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos tudnivalók megismerésében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített 6.
számú, ,A mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának

alapvető szabályai című információs füzet jelenleg is elérhető a
NAV oldalán. (Ez még az adóhivatal 2017-es tájékoztatója, pillanatnyilag ez tekintendő érvényesnek.) A gazdálkodókat érintő
információk minél hatékonyabb
átadása érdekében a NAK kérésére az adóhivatal hozzájárult a
tájékoztató füzetek szélesebb
körben történő terjesztéséhez,
amelyek – egyelőre korlátozott
számban – a megyei NAK Szolgáltató Központokban érhetők el. A
tájékoztató anyag csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazza, ezért konkrét kérdés
esetén továbbra is a NAV ügyfélszolgálatainak munkatársaihoz
lehet fordulni szakszerű válaszért.
n NAK

Az élelmiszeripar iránti bizalom és a
fogyasztói tudatosság növelését hiteles, szakmailag is megalapozott információk terjesztésével érhetjük el – ez
mindannyiunk közös érdeke.
Gyökeres változások mentek végbe
a rendszerváltás utáni privatizációs
folyamat során az élelmiszeriparban és
az élelmiszer-kiskereskedelemben. A
magyar tulajdonban maradt vagy
újonnan létrejött élelmiszeripari vállalkozások új, a nemzetközi trendekhez
illeszkedő termékekkel igyekeztek
bővíteni kínálatukat. A fogyasztó
viszonylag gyorsan megismerkedett
és megbarátkozott az árudömpinggel,
de az üzletekben kapható termékek
átfogó ismeretét végleg elveszítette.
Ezzel párhuzamosan az élelmiszeripart több nagy „botrány” is sújtotta,
amely alapjaiban megrengette a
fogyasztók egyes termékkörökbe
vetett bizalmát. Ilyen volt az 1990-es
években a BSE (szarvasmarhák szivacsos agyvelőgyulladása), az úgynevezett „kergemarhakór”, amelyet követően például számszerűsíthetően visszaesett a marhahúsfogyasztás. Ahogy itt
is, úgy minden esetben elmondható,
hogy a szükséges intézkedések határokon átnyúlóan megtörténtek és a
veszély elhárult, de a szabályozáson túl
épp olyan fontos volt az egyes intézkedések fogyasztói tudatra gyakorolt
hatása is.
A vásárlókért folytatott harcban
jelenleg számos új piaci trend figyelhető meg, amelyet ma kiemelten az
egészségtudatosságra való törekvés

formál. Az élelmiszer-érzékenység
vagy egyes tápanyagok iránti intolerancia is például ilyen indukátora az
élelmiszeripari innovációs folyamatoknak, azonban ezek a termékek speciális táplálkozási igények kielégítésére
szolgálnak. Fontos azonban a fogyasztókban tudatosítani, hogy általánosságban az élelmiszeripar csak olyan
összetevőket használhat fel a termékgyártás során, amelyeknek nincsen egészségkárosító hatása.
A technológia fejlődésével a
fogyasztókhoz óriási mennyiségű adat
kerül és az információk olykor zavaró
sokfélesége többnyire szelektív figyelemmel párosul. Fontos megtanulnunk, hogy az információhalmazból
kiválasszuk a lényeges elemeket, és
nem utolsósorban megbizonyosodjunk annak hitelességéről. Ellenkező
esetben mi is az úgynevezett tévhitek
hálójába sodródunk. A tévhit esetünkben nem más, mint „hibás tudás”,
amely meggyőző bizonyítékok ellenére is fennmarad.
A magyar élelmiszeriparban – a fentebb ismertetettek okán túl is – számos tévhit kering. Fontos tudnunk,
hogy a Magyarországon gyártott és
forgalomban lévő élelmiszerek megbízható, jó minőségűek, továbbá ellen
őrzésükben is az élen járunk.
Összességében kijelenthetjük, hogy
a bizalom és a fogyasztói tudatosság
növelését hiteles, szakmailag is megalapozott információk terjesztésével
érhetjük el, amely mindannyiunk
közös érdeke.

Tévhit sorozat 1. rész – A tej

Tévhit: Az UHT tej
tartósítószert tartalmaz
1.) Magyarázat: A „tartós tej”
elnevezés a fogyasztókban automatikusan a „tartósítószert tartalmaz” asszociációhoz vezetett,
azonban az elnevezés a hosszú
eltarthatósági időre kívánta felhívni a figyelmet. A helyes elnevezés az UHT tej, amelynek így a
nevében is szerepel, hogy egy
„UHT” (ultra high temperature)
típusú hőkezelésen esett át, azaz
ultra magas hőmérsékleten
kezelt tejről van szó, amely így
nem tartalmaz baktériumokat. A
kezelésen túl az UHT tej több
rétegű kartondobozba kerül,
amely megakadályozza a termék
fénnyel és levegővel való érintkezését, meggátolva ezáltal a romlást és megnövelve az eltarthatóságot. Az UHT tejre jellemző,
hogy felbontás nélkül hosszú
ideig eláll, akár hűtés nélkül is.

Hatékonyan
a pockok ellen!

2.) Tévhit: A laktózmentes tejből
kivonnak egy anyagot, amitől
„mentessé” válik.
Magyarázat: Laktózérzékenység
esetén a szervezetünkből hiányzik
(vagy kevés) a laktáz-, azaz a tejcukorbontó enzim, így a tej és/vagy
egyes tejtermékek fogyasztása
számos esetben kellemetlen tüneteket okoz. Éppen ezért a laktózmentes tejtermékek gyártása
során ezt a szervezetből hiányzó
enzimet a termékekben pótolják,
azaz a termékekhez adják. Így a
tejcukor lebontása már a termékekben megtörténik, és az érintettek számára is biztonsággal
fogyasztható. A hazai fejlesztések
eredményeként Magyarországon
elsőként a váci Naszálytej Zrt.
készített laktózmentes tejet.
n Horváth Vivien
Élelmiszeripari Igazgatóság

A Redentin 75Rb szerrel
töltött sorozatban
gyártott pocokpuska

Időnként jelentősen megnő a mezei pockok által okozott kár a
mezőgazdaságban, ezért szükségessé válhat a gyérítésük. Azonban
a szakszerűtlenül kiszórt rágcsálóirtó csalétek jelentős vadállományés madárpusztulást okozhat. Ennek elkerülésére, valamint a járatkezelési munka megkönnyítése, gyorsítása érdekében a battonyai Gazsi
László kifejlesztett egy olyan készüléket, amellyel kevésbé fáradságos
munkával, erős szélben is pontosan a járatba juttatható a szer. A csalétekkihelyező készülék, azaz a pocokpuska a védekezésben alkalmazható szerek, így a Redintin 75 RB és az Arvalin LR pontos és biztonságos kijuttatására, a mezei pocok járatába való adagolásra alkalmas. (X)
Amennyiben Önnek is gondot okoznak a pockok, keressen meg!
Gazsi László, 5830 Battonya, Eper utca 26.
Telefon: (+36)30/750-2518; (+36)30/3366-891 E-mail: info@pocokpuska.hu
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Már leadható a nitrát adatszolgáltatás
A nitrátérzékeny területeken
mezőgazdasági tevékenységet
folytatóknak, valamint az ország
egész területén a területi érzékenységtől függetlenül minden
állattartónak, aki a magánszemély
háztartási igényeit meghaladó
mértékben állatot tart a naptári
évre vonatkozóan (január 1–
december 31.) adatszolgáltatást
megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a 9/2015.
(III.13) FM rendelet mellékletében
szereplő Gazdálkodási Naplóban
vagy annak adattartalmával megegyező egyéb nyilvántartásban. A
Gazdálkodási Napló és kitöltési
útmutatója elérhető a www.
szechenyi2020. hu weboldalon a
Vidékfejlesztési Program aloldalon. Továbbá a kamara is segíti a
gazdálkodókat egy online Gazdálkodási Naplóval, mely a www.nak.
hu weboldalon érhető el.
Javasoljuk a gazdálkodási
napló vezetését, mivel más támogatási jogcímek, intézkedések, pl.
Natura 2000 gyep, termeléshez
kötött támogatás, VP AKG/ÖKO
támogatás esetén ezen nyomtatvány vezetése kötelező, illetve
egyéb jogszabályi kötelezettség
esetén is alkalmazható (pl. permetezési napló). Ezáltal tehát
mentesül párhuzamos nyilvántartás vezetése alól. A gazdálkodási
naplóban szereplő adatok alapján kell az előző évi, azaz a 2017.
naptári évre vonatkozóan adatot
szolgáltatni a fenti tevékenységet

végzőknek 2018. január 1–2018.
március 31. között. Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton
lehet teljesíteni. A nyomtatvány
elektronikus kitöltésének megkezdéséhez telepíteni szükséges
a legfrissebb Java és ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, amelyek a Nébih
honlapjáról is letölthetők, ugyanúgy, mint a Nitrát adatszolgáltatás benyújtásához szükséges
aktuális nyomtatvány.
Fontos, hogy az érintettek az
aktuális nyomtatványt töltsék ki
és küldjék be az ügyfélkapun,
mert ennek hiányában dokumentuma nem érkezik meg a Nébih-

hez. A beküldést követően három
üzenetet érkezik az ügyfélkapus
tárhelyre, amelyből kettőt az ügyfélkapu küld, a harmadik dokumentum feladója a Nébih. Amen�nyiben a Nébih által küldött vis�szaigazolást nem kapja meg 24
órán belül, kérjük, jelezze ezt az
akg@nebih.gov.hu e-mail címre.
Az első és a 3. igazolást szükséges
megőrizni (javasoljuk áttöltésüket
az ügyfélkapus tartós tárhelyre).
Nagyobb gazdaságok esetében
lehetőség van xml állomány feltöltésére. Ezt is kizárólag az ÁNYK
keretprogramban tudják megtenni. Az adatszolgáltatást minden
fent említett gazdálkodónak telje-

sítenie kell még abban az esetben
is, ha a trágyázásra vonatkozó
sorok nulla értékkel szerepelnek,
azaz a „0” adatszolgáltatás is szükséges.
Az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatosan falugazdászok/
szaktanácsadók segítséget nyújtanak. Felhívjuk a figyelmet, hogy
a megfelelő adatokkal kitöltött
Gazdálkodási Napló hiányában a
falugazdászok sem tudnak kellő
segítséget nyújtani. Az adatlap
benyújtásához szükséges az ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási
száma, adóazonosító jele vagy
adószáma, KSH-azonosítója, és
amennyiben releváns, azaz állattartó teleppel rendelkezik a gazdálkodó, úgy a KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és a KTJ (környezetvédelmi területi jel) azonosítók.
Amennyiben az ügyfél átad
vagy átvesz szervestrágyát, úgy
tudni kell az átadó vagy átvevő
ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási
számát is. Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság
nitrát adatszolgáltatási bírságot
szabhat ki, amelynek mértéke a
mulasztás, illetve az előírások
megszegésének mértékétől függően 10 000–100 000 forint
közötti összeg.
A területének nitrátérzékenységéről a www.mepar.hu oldalon a
terület blokkjának tulajdonságai
alapján tájékozódhat leggyorsabban.
n NAK
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Anyajuhtartás-támogatás elektronikus
kérelembenyújtásának időszaka
A korábbi évekhez hasonlóan
2018-ban a juhtenyésztők, juhtartók
számára három jogcímen kerülhet
kifizetésre támogatás: az átmeneti
nemzeti anyajuhtartás-támogatás
állatlétszám alapon, termeléstől
elválasztva a kedvezőtlen adottságú
területeken nyújtandó anyajuhtartás
kiegészítő támogatás történelmi
bázis alapon, valamint termeléshez
kötött anyajuhtartás-támogatásként.
A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás történelmi bázissal
rendelkező termelők kizárólag az
állatlétszám alapú támogatás igénylésével szerezhetik meg a jogot aszerint, hogy ténylegesen hány anyajuhot tartanak. Ennél a támogatásnál a
kifizetési kérelmet nem kell külön
benyújtani, mivel az a ténylegesen
tartott és kérelmezett egyedszám
alapján automatikusan kerül folyósításra.
A termeléshez kötött anyajuhtartás-támogatás esetében az egy
anyajuhra kifizethető támogatási
összeget az összes állatlétszám befolyásolja, vagyis a támogatás a gazdálkodó tenyészetében tartott minden olyan nőivarú juh után igénybe
vehető, amelyik legalább egyszer
ellett élete során, vagy a birtokon
tartási kötelezettség utolsó napján
betölti az egyéves kort.
A támogatási kérelmek szankciómentes benyújtására 2018. február 1.

és 2018. március 20. között van lehetőség, továbbá szankcióval terhelten
március 20. után még 25 naptári
napig, amely időszak alatt munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre
kerül a támogatási összeg.
A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás igénybe vételének feltételei
hasonlóak, miszerint a kérelmezett
állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adatoknak az ENAR nyilvántartásba a támogatási kérelem benyújtási időszakának végéig a Juh ENAR
rendelet előírásaira figyelemmel
bejelentésre kell kerülnie. Az igénylő állattartónak a Tenyészet Információs Rendszerben tenyészettel
kell rendelkeznie legalább a kérelem benyújtásának napjától a birtokon tartás végéig, és az általa igényelt állatoknak ebben a tenyészet-

ben kell tartózkodniuk. A birtokon
tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására
jogkövetkezmények nélkül nyitva
álló határidő lejártát követő naptól
kezdődően 100 napig áll fenn. A
mezőgazdasági termelőnek gondoskodni kell az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási
igazolással ellátott kost használni a
nőivarú állomány fedeztetésére,
továbbá biztosítani a tenyészetében tartott állatállománynak a
182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
(Juh ENAR) szerinti tartós jelölését,
folyamatos nyilvántartását és az
adatok bejelentését. A kérelmező
által tartott állatok létszámát, a
szakszerű apaállat-használatot,
valamint az állatjelölés teljesítését a

Magyar Juh- és Kecsketenyésztő
Szövetség instruktorai a Magyar
Államkincstár (MÁK) által közzétett
formanyomtatványon igazolják. Az
igazolás másolatát elektronikusan,
ügyfélkapun keresztül a kérelem
mellékleteként kell benyújtani.
A két támogatási jogcím közötti
eltérés, hogy a termeléshez kötött
támogatás esetében a minimális
támogatható egyedszám egy darab,
és nincs kiosztva jogosultság, az
átmeneti nemzeti támogatás esetében ez a szám 10 darab, amely az
egyéni támogatási felső határ mértékéig vehető igénybe. Az átmeneti
nemzeti támogatás esetében az
egyéni támogatási felső határt meghaladó állatlétszámhoz az országos
tartalékból kerül kiosztásra jogosultság.
Az elektronikus kérelem benyújtásához javasoljuk a MÁK honlapján
elérhető útmutató megfelelő lépéseinek betartását. A meghatalmazottak útján elektronikusan benyújtott kérelmek igénylő általi papír
alapú ellenjegyzésekor nem szabad
elmulasztani az adatok helyességének ellenőrzését, mind az azonosító
és személyes, mind pedig az állatlétszám-adatok tekintetében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.
n NAK
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Földgázbeszerzési tendert indít
tagjainak a kamara
Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult,
közepes és nagy gázfelhasználással rendelkező tagjai számára vezetékes földgázbeszerzéssel kapcsolatos tendert indít
2018. első felében a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara.
Egyéni beszerzéseiknél alacsonyabb áron és kedvezőbb szerződéses feltételekkel juthatnak földgázhoz a földgáztender eredményeként a programhoz csatlakozó
kamarai tagok. A tagi igények megismeréséhez és így a tender feltételeinek kialakításához várhatóan feb-

Amire
szükség lehet
A kérdőív kitöltéséhez az
érdeklődő tagoknak a következő dokumentumokat szükséges összekészíteniük,
bekérniük:
• 2016/2017. és 2017/2018.
gázévi földgázkereskedelmi
szerződések,
• hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződések,
• 2016 októberétől 2018 januárjáig az összes mérési ponthoz tartozó havi gázszámla
(energiaegységben kifejezett
gázfelhasználási tényadatok
megadása szükséges lesz),
• 2016/2017. teljes gázév és a
2017/2018. tört gázév órás
gázfogyasztását mutató,
elosztótól bekérhető adatsor,
amennyiben rendelkezésre
áll,
• 2018/2019. gázévre vonatkozó – a gázdíj, valamint fix és
forgalomarányos rendszerhasználati díj tekintetében –
legkedvezőbb érvényes
kereskedői árajánlat.

ruárban energetikai felmérés indul
a köztestület portálján.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közepes és nagy gázfelhasználással rendelkező tagjai (legalább közel 10 000 m3 nagyságú
éves gázfogyasztás) vezetékes földgázbeszerzésével kapcsolatos tendert indít 2018 első felében. A kezdeményezés eredményeként a
kamarai tagok alacsonyabb gáz- és
rendszerhasználati díjakkal és kedvezőbb szerződéses feltételekkel
juthatnak majd gázenergiához.
A gázfogyasztási szokások, igények megismeréséhez, és így a tender feltételeinek kialakításához felmérés indul a kamarai tagok körében a NAK-portálon, várhatóan februárban, egy hónapos válaszadási
határidővel.
A felmérés keretében néhány
információ, illetve fogyasztási adat

megadása szükséges, továbbá a
kereskedelmi szerződéseket és a
csatlakozási, hálózathasználati szerződéseket (vagy titoktartási kötelezettség fennállása esetén az ezek
alapján kitöltött táblázatot) kell feltölteni.
A beérkezett energetikai adatokból a NAK szakértői energetikai
adatbázist hoznak létre, amely alapján megtörténik az egyes, különböző fogyasztási szokásokkal és szerződéses feltételekkel rendelkező
fogyasztók szegmentálása, a szegmensenkénti gázmennyiség meghatározása, valamint piacfelmérési
célzattal az ezekre vonatkozó előzetes árajánlatok kereskedőktől történő bekérése, illetve a tenderfelhívás
részleteinek kialakítása, végezetül a
tender kiírása.
A 2018. első felében tagjaink számára is kommunikálandó gázárpiaci prognózisok alapján kiválasztásra
kerül a legalacsonyabb várható
gázárral rendelkező hónap a tender
kiírására. A tenderen legjobb feltételeket biztosító, nyertes energiakereskedővel a tenderen részt vevő
kamarai tagok egyénileg szerződnek le, amennyiben a legkedve-

zőbb érvényes kereskedői árajánlat
szerinti áraknál – összköltség szemléletben – alacsonyabb árak és kedvezőbb feltételek alakulnak ki a tenderen.
Amennyiben a vezetékes földgáztender felkeltette érdeklődését,
kérjük, küldjön előzetesen egy
e-mailt az energiapartnersegiprogram@nak.hu e-mail címre a cégnév
és az elérhetőségek (cím, telefonszám, e-mail), valamint az éves gázfogyasztási mennyiség, továbbá a
földgáz-kereskedelmi szerződése
típusának (egyetemes szolgáltatási
szerződés vagy szabad piaci kereskedelmi szerződés) megadásával,
vagy a következő linkről elérhető
felületen adja meg a szükséges adatokat: https://miniapp.nak.hu/
nak-regisztracio/gaztender2018/.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van vagy a
későbbiekben a kérdőív kitöltésében segítségnyújtást igényel, kérjük, keresse a székhelye, illetve
telephelye szerinti megyei igazgatóságot a NAK portálon közzétett
elérhetőségeken, vagy az ügyfélszolgálatot. 
n NAK
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Így éli túl a dermesztő hideget
a jószág az állattartó telepeken
A propán-bután gáz közkedvelt
energiaforrás az agráriparban – a
mezőgazdasági, állattenyésztési
szektorban a leggyakrabban terményszárításra, melegházak fűtésére, baromfitelepek, disznófarmok, tehenészetek, nyúltenyészetek fűtésére és melegvíz-ellátására alkalmazzák.
Nem véletlenül, hiszen az
összes alternatív energiahordozó
közül a propán-bután rendelkezik
a legtisztább és legmagasabb
fűtőértékkel. Sokoldalúan felhasználható, környezetbarát, minősége egyenletes, fűtőértéke magas.
Az állattartó telepek esetében a
hőigény az állatoktól függően
sokféle lehet. Másképpen kell
ugyanis kialakítani a baromfiólak,
a kocaférőhelyek, a szaporulatot

nevelő sertéstelepek vagy tehenészeti telepek fűtését, de mindenképp olyan megoldásra van
szükség, amely stabil hőt ad, és
mindig rendelkezésre áll.
Az állattenyésztés számára a
propán-bután gáz bizonyult
eddig a leghatékonyabb energiaforrásnak, mivel a mezőgazdasági
területeken általában nem érhető
el vezetékes szolgáltatás. A
PB-gáz előnye a vezetékessel
szemben, hogy a fűtőértéke két
és félszeres, így nagyobb területet
is gyorsan felfűt, ráadásul a költségek is jól kalkulálhatók, ugyanis
nincs készenléti díj, mint a földgáznál. A PB-gáz emellett vízmelegítésre, gőzös fertőtlenítésre és
aggregátorok hajtóanyagaként
áram előállítására is használható.

Használata a legszigorúbb környezetvédelmi és élelmiszer-egészségügyi előírásoknak is
megfelelő termék előállítását
teszi lehetővé, amennyiben üvegházak és a fóliasátrak fűtéséhez, a
komposztáláshoz, a terményszárításhoz vagy akár a takarmánygranuláláshoz használják.
A nagy telepek energiaszükséglete több palack összekapcsolásával vagy tartályos gázzal is fedezhető. Ez utóbbiból a 3 és 5 köbmé-

23

teres kiszerelést használják gyakrabban, de a gázigénytől függően
akár 10, 25, 40 és 63 köbméteres
tárolók is telepíthetők. Elhelyezés
szempontjából több megoldás is
választható, a Prímaenergia a tervezéstől a telepítéséig mindenben
segíti ügyfeleit. A tartályokat
évente legalább egyszer ellenőrizni kell, ötévente pedig kötelező
egy nagyon alapos külső szerkezeti vizsgálat. Tízévenként teljes
körű vizsgálatot végeznek és újrahitelesítik a tartályokat.
Az is egyre fontosabb tényező,
hogy a PB-gáz elégetése során a
CO2 kibocsátás 35%-kal kevesebb
a fáénál, 12%-kal az olajnál, emellett rendkívül alacsony a szilárd
rész, a NOx és a kén kibocsátása
is.
(X)

További információ: PríMAENErgiA ZrT., TEl.SZáM: 06-80/45-50-50, E-MAil CíM: vEvOSZOlgAlAT@PriMAENErgiA.Hu
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12 ha-os virtuális kalászos
gyomirtó és gombaölő csomag:
Granstar® SuperStar NEW + Rubric + Trend® 90
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Granstar SuperStar Pack
®

Hatékony és gazdaságos kalászos technológia
egy csomagban.
További információ: www.fmcagro.hu
Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

