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Szigorú keretek között
a föld megszerzése
A magyar földforgalmi szabályozás alapvető célja
a helyben lakó és földművelő gazdák támogatásával egy erős, középbirtokokra épülő agrárgazdaság
kialakítása és megerősítése. A jelenleg hatályos jogszabályok fenti cél elérése érdekében szigorú, de
átlátható keretek közé szorítják a föld tulajdonjogának megszerzését.
Hazánkban jogi személyek – néhány speciális
kivételtől eltekintve – termőföld tulajdonjogát nem
szerezhetik meg. Fenti rendelkezés indoka a földszerzés átláthatóságának biztosítása és a spekuláció visszaszorítása. A jogi személyiséggel felruházott cégek mögött
sokszor különböző tulajdonosi körök bonyolult hálózata húzódik, amely folyamatosan változhat, cserélődhet a gazdasági helyzet függvényében. A birtokpolitikai célkitűzések kiegyensúlyozott és ellenőrizhető földtulajdoni viszonyokat követelnek meg,
a magyar agrárgazdaság és agrártársadalom megerősítése érdekében tett erőfeszítéseket nem lehet kitenni spekulatív, pusztán haszonszerzési célú törekvéseknek.
A földforgalmi szabályozás másik fontos alapelve, hogy föld tulajdonjogát csak
olyan magyar vagy tagállami természetes személyek szerezhetik meg, akik az előírt
alanyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek. A magyar szabályozás nem tesz tehát
különbséget hazai és egyéb tagállami gazdálkodó között, mindenki számára kötelező elem például a gazdálkodásra alkalmasság (megfelelő szakképzettség vagy
szakirányú gyakorlat), a helyben lakás, a gazdálkodásban való személyes közreműködés, a megszerezhető földterület mértéke. Azok a magyar vagy tagállami állampolgárok, amelyek nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, egyenlő elbírálásban
részesülnek: a külföldi személyekhez hasonlóan nem szerezhetik meg föld tulajdonjogát.
A földforgalmi jóváhagyásban a fenti szempontok vizsgálata során megjelenik a
társadalmi kontroll igénye is, amit a Települési Agrárgazdasági Bizottság képvisel. A
helyi földbizottságon keresztül olyan, az adott közösséghez kötődő, ismeretekkel
rendelkező gazdák vesznek részt a jóváhagyásban, akik nagyobb eséllyel tudják
kiszűrni a befektetési célú vásárlásokat. A helyi földbizottság biztosítja azt, hogy a
földre mint spekulációs eszközre tekintő befektetők helyett olyan ténylegesen gazdálkodást folytató személyek szerezzék meg a földet, akik számára elsődleges cél a
termelés fenntartása és fejlesztése. A hatályos törvényi szabályozás alapján a helyi
földbizottság feladatait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara látja el, az eljáró megyei
elnökségek a döntések meghozatala során a jogszabályi keretek között teljes mértékben támaszkodnak az Agrárkamara Települési Agrárgazdasági Bizottságainak
véleményére.
Az országos tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdatársadalom támogatja a
magyar állam törekvését, hogy a földet annak megművelésére képes gazdálkodó
szerezhesse meg, olyan, akit élethivatása is a mezőgazdasághoz köt. A fenti célok
elérésének leghatékonyabb eszköze jelenleg a helyi földbizottságok kezében van.
Ezért is nagyon fontos, hogy a most alakuló Települési Agrárgazdasági Bizottságokhoz olyan emberek csatlakozzanak, akik lelkiismeretesen és az előbb részlétezett cél
iránt elkötelezetten végzik majd a munkájukat.
Szólláth Tibor – Hajdú-Bihar megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Célegyenesben a digitális agrárstratégia
Elkészült Magyar
ország digitális
agrárstratégiájának
szakmai tervezete,
a dokumentum a
társadalmi vita
lefolytatása után
kerül a kormány elé.
A most elkészült anyag az első
ágazati digitális stratégia – mutatott rá a témában március 5-én
szervezett sajtótájékoztatón Fazekas Sándor. A földművelésügyi
miniszter mellett az eseményen
részt vett Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős
miniszterelnöki biztos, Győrffy
Balázs, a NAK elnöke és Kis Miklós
Zsolt, a Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkára. A miniszter megemlítette, hogy 2010 óta másfélszeresére nőtt a mezőgazdaság kibocsátása, ezért is fontos, hogy
minél gyorsabban és hatékonyabban vegyék át a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, hiszen ezen
eljárások révén többet, magasabb
színvonalon és hatékonyabban
termelhetnek a gazdák. Fazekas
Sándor jelezte: tárcája azon dolgozik, hogy az uniós agrárstratégia a 2020 utáni időszakban is
hangsúlyt fektessen – például
képzési támogatások formájában,
szaktanácsadási rendszerrel és e
szolgáltatások árának csökkentésével – az agrárium digitalizációjára. Hangsúlyozta: 2010 óta a hazai
agráriumban a beruházások 34
százalékkal nőttek, a gépértékesítés pedig a fejlesztések 223 milliárdos összegéből 115 milliárdot
tett ki a tavalyi év első három
negyedévében, hozzátéve, a
trend folytatódására és a precíziós
termelés terjedésére számítanak.
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
kiemelte: a kormányzat 2010 óta
azon dolgozik, hogy hatékonyságuk és versenyképességük foko-
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Óriási sikerrel zajlik a kamara Itthonról otthonra programja

Kóstolva tanulhatnak a diákok
Az általános és
középiskolai diákokat célozta meg a
kamara 2017/18-as
tanévben zajló, az
élelmiszerekre koncentráló tájékoztató
sorozata. Sikeres az
új kezdeményezés.

zása mellett erősítse meg a hazai
kis- és közepes agrárvállalkozásokat. Hozzátéve, hogy a következő
években meghatározza a mezőgazdaságban dolgozók életét az,
miként tudnak részt venni a digi
talizációban. Mint mondta, már
most is lehet pályázni ilyen megoldások bevezetésére, ezt terjeszti
majd ki a Digitális Agrár Stratégia.
– Európai uniós elemzések
alapján a szántóföldi növényter
mesztésben az automatikus kormányzás, illetve a munkagépek
nyomon követésének bevezetésével hektáronként 2 euró takarítható meg. Intelligens gépsor esetén
(amely a kijuttatott vetőmag,
műtrágya, növényvédő szer
mennyiségének, valamint a betakarítás adatainak kezelését jelenti)
a megtakarítás összege már a harmadik évtől a hektáronkénti
40–50 eurót is elérheti. Ha az adatok gyűjtése jármű-, navigáció- és
üzem szintjén történik, és rendelkezésre állnak az időjárás és a
növényvédelem adatai is, a szántóföldi növénytermesztés esetében a megtakarítás elérheti a 80
eurót is hektáronként – mondta

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.
Utóbbival kapcsolatban Győrffy
Balázs arról beszélt: a búza hozama
precíziós gazdálkodással 7–17, a
kukoricáé 2–9, a napraforgóé 6–10
százalékkal növelhető, megemlítve, hogy a technológia a kertészetben, az állattenyésztésben és az
erdészetben is kínál lehetőségeket.
Mint mondta, Magyarországon
most elsősorban a nagyobb, innovatívabb vállalkozások tudják
fedezni a digitalizáció költségeit,
noha jól látható, hogy a kisebb,
közepes gazdaságok is nyitottak,
tette hozzá, megjegyezve, hogy
utóbbiak támogatásra, inkubációra
szorulnak. Az agrárgazdasági
kamara kulcsszerepet vállal a
témával kapcsolatos információk
összegyűjtésében és minél szélesebb körben terjesztésében is.
Deutsch Tamás kitért rá, hogy a
digitalizáció az emberek mindennapjaiban hoz gyökeres változásokat, a kormányzat célja, hogy az
átalakulásnak minden polgár a
nyertese legyen, ehhez viszont
egyszerre van szükség az infrastruktúra megteremtésére, fej-

lesztésére, a kompetenciák és az
elérhető szoláltatások széles körben terjedésére.
– A digitális ökoszisztéma legfontosabb szereplői az emberek –
jelentette ki Deutsch Tamás. Történelmi jelentőségűnek nevezve azt a
tényt, hogy az agrárium az első
olyan gazdasági terület, ahol átfogó
digitális stratégia készül. A biztos
kiemelte: cél, hogy az agrárium mellett az annak termékeit fogyasztók
is a digitális átállás nyerteseivé váljanak. A biztos kérdésre válaszolva
arról beszélt: a stratégia hatékony
végrehajtása 3–5 éves időhorizonton akár 60 százalékos hatékonyságnövekedést is hozhat.
n MTI/NAK
HIRDETÉS

Időjárás meghatározás
Vetéskor már tudhatja,
nem aszályos nyár után
csapadékos ősz lesz.

Most tervezze meg a talajmunkát,
növényvédelmet.

Csatlakozzon a 2500 hektárhoz, ahol
már a tervekben benne van az időjárás.
Interneten: havi előrejelzés,
vagy hívjon éves előrejelzésért:

06 (70) 232-3490

A mai, internet uralta világban
ömlik az információ, és a gyorsan
pörgő híreket leginkább a diákok
„falják”. Többek között az élelmiszerekkel kapcsolatos információk
is keringenek, így nem árt, ha a
tanulók kellő időben megismerik
az ezekkel kapcsolatos alapvető
tudnivalókat. Az eligazodásban
pedig a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara iskolai tájékoztató fórumsorozata segít.
A NAK Itthonról otthonra programja keretében – a Klebelsberg
Központtal együttműködve – a
megyei jogú városok egy-egy általános és középiskolájában szervez
előadásokat 2017 novemberétől,
amelyeket Süle Katalin, a NAK
elnökségi szóvivője, Zala megyei
elnöke tart az adott megye kamarai
vezetőjével és helyi termelőkkel
együtt. Utóbbiak kínálták a helyi jellegzetességeket is. A baranyai, pécsi
látogatásra az egész megyéből hívtak ugyanis termelőket, hogy kóstolót adjanak a legfinomabb zöldségek, gyümölcsök gazdag kínálatából. A Danicpusztáról hozott almákból mindenki felkapott legalább
egyet, a kétújfalusi sütőtök is szépen fogyott. Hoztak még hagymát,
répát és retket Pécsről, savanyú
káposztát Beremendről, a mézet
Szentlőrinc méhészei ajánlották fel,
de akadt must is Villányból, zöldség- és gyümölcslevek a Mecsekerdőtől, mézeskalács Bólyból és számos házi lekvár.
Az „oktatás” nem titkoltan a
mezőgazdaság sokszínűségére, a

tudatos vásárlásra és az egészségtudatos táplálkozásra, valamint a
zöldség- és gyümölcsfogyasztásra fókuszál.
– Az eddigi visszajelzések alapján jó úton haladunk, sikeresnek
tűnik a kezdeményezés. Amit igazol az is, hogy szinte minden iskolában elkérték az előadások anyagait, hogy azokat később beépítsék a tananyagaikba – adott a
2018 elején is folytatódott sorozatról egy rövid értékelést Süle
Katalin.
Mint mondta, más-más információkat osztanak meg az általá-

nos és középiskolai – jellemzően
gimnáziumi – diákokkal. Az általános cél, hogy elősegítsék a fiatalok tudatos vásárlóvá és fogyasztóvá válását, és az is, hogy felhívják a figyelmüket arra, igenis vannak egészséges és jó minőségű
magyar élelmiszerek, amelyeket
nyugodt szívvel meg lehet vásárolni.
– A kisebbeknek szóló előadás
arra terjed ki, hogy milyen sokrétű
táplálkozást igényel egy fiatal
emberi szervezet, illetve azt is
igyekszünk bemutatni, hogy a
különböző ételcsoportokba tarto-

zó alapanyagoknak az életkor előrehaladásával milyen élettani
hatásuk van – jegyezte meg Süle
Katalin. – A nagyobbaknak szóló
előadás kiegészül más típusú
információkkal. Például azzal,
hogy már olyan gyümölcsöket is
meg lehet termelni idehaza, mint
a füge vagy a kiwi, illetve azzal,
hogy bemutatjuk nekik az Európai
Unió élelmiszerpolitikáját és az
európai és világpiacra kerülő
magyar termékeket. Emellett
növény- és állatvédelmi, valamint
higiénés tapasztalatokat is megosztunk velük.
De milyen mindez a másik oldalról? Szabó Zoltánné, a kaposvári
Kodály Zoltán Központi Általános
Iskola és tagintézményeinek
főigazgatója szerint fontos, hogy
gyerekek jó színvonalú felkészítést
kapjanak egészséges életre nevelésből. Megjegyezte, a fiatalok jól
megfogalmazzák, miért szükséges
például a rendszeres gyümölcsfogyasztás, ugyanakkor a családoktól
is függ, hogy miként valósulhat
meg ez a mindennapokban. Hozzátette, figyelnek arra is, hogy
egészséges élelmiszerek legyenek
az iskolai büfékben.
n Raffai Ferenc
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Jakab István:

A vidéken élők
boldogulásáért küzdünk
Fejlődő pályára állt a magyar mezőgazdaság, jól irányzott intézkedésekkel, köztük a megfelelő vízgazdálkodás kialakításával és a
precíziós technológiák széles körű elterjesztésével további jelentős
eredmények érhetők el – nyilatkozta a lapunknak adott interjúban
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke.
– Mérföldkőnek számít a
magyar agrárium életében,
hogy a rendszerváltás óta
nem látott összefogás jött
létre a vidéken. Az agrárkamarában egységgé kovácsolódott a szakma hogyan tudja
segíteni a vidék fejlődését?
– A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamaráról (NAK) szóló törvény
megalkotásakor az volt a célunk,
hogy egy olyan testület jöjjön
létre, amely a vidék jólétéért dolgozik. Bár a kezdetekkor számtalan támadás ért minket, az elmúlt
öt év munkája jól mutatja, hogy
az együttműködés eredményre
vezet. Az előző választás alkalmával 11 szervezet fogott össze, a
múlt évben pedig újabbakkal
egészült ki az összefogás. Azzal
tehát, hogy a Magosz listájához
csatlakozott 17 szakmai szervezet
nagy fölénnyel megnyerte a
kamarai választást, egy olyan
együttműködés jött létre, amelynek köszönhetően ma minden
egyes szakmai kérdésben érdemi
előrelépés érhető el. A kamarának
a napi ügyvitel mellett kiemelt
feladata a stratégiai döntések előkészítése. A köztestület kiváló
terepe a javaslatok kiérlelésének,
az egyeztetés, a közös gondolko-

dás, az alkotómunka szervezett
keretek között zajlik. Ha a kamara
javaslatát fogadja el a kormány,
akkor biztosak lehetünk abban,
hogy azt már nem opponálják
más szakmai szervezetek. Ezért
van nyugalom és rend a vidéken.

– A kormány 2010 óta elkötelezetten dolgozik azon, hogy
a hazai mezőgazdaságot
megerősítse. Milyen eredmények születtek az ágazatban?

– A kormányváltáskor egy gazdaságilag romjaiban lévő, pénzügyeiben a szakadék szélén álló
országot örököltünk. A kormány
döntéseinek és a magyar emberek
munkájának az eredményeként
meg tudtuk erősíteni a gazdaságot, és talpra tudtuk állítani az
agráriumot. A számok önmagukért
beszélnek. A mezőgazdaság kibocsátása 8 év alatt 40 százalékkal
nőtt, és hasonló arányban bővült
az export is. Míg a kivitel értéke

2010-ben 5,8 milliárd euró volt,
2017-ben már elérte a 9 milliárd
eurót. A fejlődés pedig most, hogy
megvalósulnak az élelmiszeripari
fejlesztések, igazán kiteljesedhet.
Egy másik fontos mérőszám a foglalkoztatás. 2010 óta mintegy 50
ezerrel többen dolgoznak a mezőgazdaságban és 22 ezerrel nőtt az
élelmiszeriparban alkalmazottak
létszáma, miközben a jövedelmek
40 százalékkal emelkedtek.

– A fejlődés lehetősége tehát
adott, de melyek a legfontosabb kihívások, amelyekkel
szembe kell nézni az előttünk
álló években?
– Az ágazat szereplői pontosan
érzik, hogy egy egyre éleződő
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verseny részesei. A következő 20
évben nagyobb változásra számíthatunk, mint amit az elmúlt
100 évben megéltünk. Technológiai robbanás megy végbe az
ágazatban, megváltoztak az étkezési szokásaink, a klimatikus
viszonyaink, amelyekhez a termelésnek és a feldolgozásnak is
alkalmazkodnia kell. Magyarország jól döntött, amikor a
GMO-mentességünket alaptörvénybe foglalta. Ezzel az emberek
egészségének védelme mellett
esélyt kapunk arra is, hogy a nemzetközi piacokon is versenyképes,
magas minőségű magyar termékekkel jelenjünk meg.
A termelés fejlesztése szempontjából megkerülhetetlen a
precíziós gazdálkodás elterjedése.
A technológiaváltás elősegítése
érdekében nemrég megszületett
az ország Digitális Agrár Straté
giája is.
A precíziós gazdálkodás már
évek óta része a közgondolkodásnak, és egyre többen a gyakorlatban is alkalmazzák. A legújabb
technológiák segítségével kevesebb műtrágyát, kevesebb
növényvédőszert felhasználva,
költséghatékonyabban lehet
növelni a hozamokat. A cél, hogy
az új kihívásoknak megfelelően a
legkorszerűbb eljárásokkal előállított termékekkel jelenjünk meg a
nemzetközi piacokon. A technológia mellett azonban megfelelő
tudásra is szükség van. Fontos,
hogy az egyetemekről, szakképző
intézményekből korszerű, használható tudással kerüljenek ki a
fiatalok. Ezért még sokat kell tennünk az előttünk álló években.

– A klímaváltozást mindan�nyian a bőrünkön érezzük, a
termelésben pedig egyre
nagyobb nehézséget okoznak
az időjárási szélsőségek.
Hogyan csökkenthetőek a
kockázatok?
– Hamarosan megkezdi működését az országos jégkármérséklő
rendszer. Segítségével úgy

tudunk jelentős eredményeket
elérni, hogy a gazdálkodóknak
egyetlen fillérébe sem kerül a
védekezés. A termelés biztonságához azonban elengedhetetlen
a korszerű vízgazdálkodás megteremtése. A felszíni vizek hasznosítása nemcsak a növények számára
fontos öntözővizet jelenti, hanem
az ország klímáját is befolyásolhatja. Az ország vízgazdálkodási
stratégiája gyakorlatilag elkészült,

tégia, és ezért alakította ki a NAK
a 650 falugazdászból álló hálózatát, illetve azt a 80 fős tanácsadói
kört is, akik kellően felkészültek
arra, hogy megosszák a tudást a
termelőkkel. A precíziós gazdálkodás átvétele, az öntözéssel kapcsolatos beruházások megvalósítása ugyanakkor csak akkor lesz
sikeres, ha a gazdatársadalom
kellő mélységben átgondolja
saját helyzetét és a gazdák hajlan-

a munkálatok egy része folyamatban van. A következő években
átfogó, jelentős fejlesztést kell
megvalósítani ezen a területen.
Ha képesek leszünk rá, akkor
tudunk érdemi előrelépést elérni
például a GMO-mentes állati termékek előállításához szükséges
fehérjeprogramban is.

dók együttműködni. Mint ahogy a
szakma a kamara berkein belül
érdemi párbeszédet tudott kialakítani, úgy az adott térségben a
gazdálkodóknak is össze kell fogniuk. Ebben nagy szerepük lehet a
Területi Agrárgazdasági Bizottságoknak is, amelyek épp most
szerveződnek újra.

– Mennyi idő szükséges a
fent felsorolt tervek megvalósításához?

– Jelentős vita zajlik az Európai Unióban a 2020 utáni
közös agrárpolitika alakulásáról. Mire számíthatnak a
gazdálkodók?

– A munka elkezdődött, de
egyik területen sem várhatunk
azonnali eredményt. Ha máshol
100 évbe telt a megfelelő vízkormányzás kialakítása, egy-két év
alatt itthon sem várhatunk csodát. Ugyanez igaz a technológiai
átállásra is. Senki sem gondolja,
hogy egyik pillanatról a másikra
minden gazda precíziós termelésbe kezd, de a lehetőséget mindenki számára meg kell teremteni. Pontosan ezt a célt szolgálja a
már említett Digitális Agrár Stra-

– Az unióban is nagy a bizonytalanság a KAP-val kapcsolatban,
különösen a Brexit utáni költségvetés nagyságrendje miatt. Határozott álláspontunk, hogy a jelenlegi kétpilléres agrárpolitikát meg
kell tartani, amellett, hogy reálértéken biztosítjuk a támogatások
jelenlegi szintjét. Inkább a tagállami befizetést növeljük, mint hogy
a gazdáknak járó támogatások
csorbát szenvedjenek. Ugyanak-

kor nem tudjuk elfogadni a támogatások renacionalizálását, ahogy
azt sem, hogy a gazdák pénzéből
a migránsok ellátását finanszírozzák. Ez utóbbi legyen azok dolga,
akik befogadták őket. Nekünk a
kerítés megépítéséért senki nem
fizetett, holott mi védtük Európa
határait, az élet pedig bennünket
igazolt.

– Az elmúlt évek talán legnagyobb vihart kavart intézkedése az új földtörvény megalkotása volt. Amellett, hogy
Brüsszelben több kötelezettségszegési eljárás folyik a szabályozás miatt hazánk ellen,
itthon is vannak olyan politikai pártok, amelyek választási
ígéretei közt szerepel a földpiac liberalizációja. Mit gondol
erről?
– Nemcsak a migránsok sorakoztak fel az ország határain, hanem a
spekulációs tőke is. A földnek a
jövőben hatalmas értéke lesz, ezzel
a befektetők is tisztában vannak.
Ha a földpiacot megnyitnák a gazdasági társaságok előtt, akkor a
külföldi nagybefektetők azonnal
megjelennének az országban, élő
magyar gazda pedig több földet
itthon nem tudna vásárolni. Ha így
lenne, legfeljebb alkalmazottak
lehetnénk a saját földünkön. Aki
tehát ma azt akarja, hogy nyissuk
meg a földpiacot a gazdasági társaságok előtt, az a magyar földvagyon kiárusítása mellett teszi le a
voksát. Mi azért küzdöttünk, hogy
a magyar föld a magyar gazda
tulajdonában maradjon. A célunk,
hogy a termelés korszerűsítésével,
a feldolgozóipar megerősítésével
és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kiépítésével segítsük a vidéken élő emberek boldogulását.
Ennek érdekében hoztuk létre a
kamarát, ennek érdekében működik a tanácsadó rendszer. Ezt a
folyamatot akarják most megtörni
azok, akik eddig is arra szakosodtak, hogy júdáspénzért eladják az
országot.
n Köpöncei Csilla
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Vidékfejlesztési Program:
pályázati felhívások
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TERMELŐI CSOPORTOK ÉS REL

ERDŐGAZDÁLKODÁS

KÓDSZÁM

FELHÍVÁS ELNEVEZÉSE

KÖVETKEZŐ
ÉRTÉKELÉSI
HATÁRNAP

VP3-9.1.1.-17

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

2018. május 31.

VP3-16.4.1-17

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és
promóciójáért

2018. június 19.

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÉS ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

KÖVETKEZŐ
ÉRTÉKELÉSI
HATÁRNAP

KÓDSZÁM

FELHÍVÁS ELNEVEZÉSE

KÖVETKEZŐ
ÉRTÉKELÉSI
HATÁRNAP

2018. április 16.

VP3-5.1.1.1-16

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló
beruházások támogatása

2018. április 9.

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

2018. április 30.

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

2018. április 19.

VP4-15.2.1.2-17

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2018. április 30.

VP2-4.1.3.6-17

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018. június 15.

VP5- 8.1.1-16

Erdősítés támogatása

2018. április 30.

VP4-15.1.1-17

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2018. május 16.

VP4-10.2.1.2-17

2018. május 31. –
2018. július 2.

VP5- 8.5.1.-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói
tevékenységek támogatása

2018. június 29.

VP4-16.5.1-17

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás
együttműködései

2018. június 1. –
2018. július 2.

VP4-4.4.1-16

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

2018. július 31.

KÓDSZÁM

FELHÍVÁS ELNEVEZÉSE

VP5-8.3.1-17

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

2018. április 2.

VP5-8.2.1-16

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

VP4-8.5.2.-17

NYITOTT

NYITOTT

NYITOTT

TUDÁSÁTADÁS ÉS INNOVÁCIÓ
KÓDSZÁM

FELHÍVÁS ELNEVEZÉSE

KÖVETKEZŐ
ÉRTÉKELÉSI
HATÁRNAP

VP1-1.1.1-17

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

2018. április 19.

VP1-1.3.1.-17

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

2018. április 30.

VP1-1.2.2-16

Tájékoztatási szolgáltatás

2018. november 20.

VP3-16.1.1-4.1.54.2.1-4.2.2-8.1.18.2.1-8.3.1-8.5.18.5.2-8.6.1-17

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás támogatása

2018. május 31.

NYITOTT

HÚSVÉTI MEGLEPETÉS
A BIRTOKOS MOBILNÁL

VIDÉKI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE
KÓDSZÁM

FELHÍVÁS ELNEVEZÉSE

KÖVETKEZŐ
ÉRTÉKELÉSI
HATÁRNAP

VP6-7.2.1.4-17

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési
fejlesztései

2018. április 2.

VP6-16.9.1-17

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

2018. április 17.

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

2018. április 21.

VP6-19.3.1-17

A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és
megvalósítása

2018. június 27.

NYITOTT

Samsung Galaxy A8
(2018) Dual SIM
159.990 Ft

144.990 Ft

Samsung Galaxy A5
(2017)
94.990 Ft

85.990 Ft

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZVÉDELEM
KÓDSZÁM

FELHÍVÁS ELNEVEZÉSE

KÖVETKEZŐ
ÉRTÉKELÉSI
HATÁRNAP

VP4-4.4.2.2-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

2018. május 9.

VP4-4.4.2.1-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

2018. június 1.

VP2.-4.1.4-16

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2018. augusztus 1.

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.

NYITOTT

Akció időtartama: 2018. április 5-30.

www.facebook.com/birtokosmobil
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Tévhitek 3. – Vöröshús
A vöröshús fogyasztása káros
az egészségre!
Tévhit! Magyarázat: sokakat megrázott a WHO 2015-ben közzétett
jelentése, amely szerint a vöröshúsokat (pl. marha, sertés, bárány
stb.) lehetséges rákkeltőként, a feldolgozott hústermékeket pedig
az emberre rákkeltő csoportba sorolta. A legújabb feltételezés arra a
hipotézisre épül, hogy a vöröshúsok nagy mennyiségű és hosszú
távú fogyasztása gyulladáshoz vezet, a gyulladás pedig növeli a
tumorképződés kockázatát. Azonban pont a „mumusként” számon
tartott gén (Neu5Gc) volt a felelős az evolúció során őseink agyi
kapacitásának növekedéséért is, azaz a húsfogyasztásnak köszönhetjük az „eszünket”.

A táplálkozástudomány szerint a fehér- és vöröshúsok közötti
különbséget a mioglobintartalmuk adja. A vöröshús izomszöveteiben több ilyen oxigénkötő fehérje található, ami pedig az általa
megkötött vasion miatt vörös színű.
A vöröshús mint kiváló energiaforrás az agyunk működésénél ma
is fontos szerepet tölt be: bár az agyunk a testsúlyunk mindössze
2%-át teszi ki, energiabevitelünk 20%-át veszi igénybe. A húsban
lévő karnozin agyunkat az öregedéstől is védi, jelentős az omega-3
zsírsav- (DHA) és B12-vitamin-tartalma. Mindemellett kiváló ásványianyag-forrás is: jelentős a vas-, cink-, nátrium-, kálium- és kalciumtartalma. A marhahús például a vas mellett kiemelkedő foszforforrás is,
ami a csontjaink alapvető tápanyaga. A sertéshús ötször több B1-vitamint tartalmaz más állatok húsához képest, a belsőségek pedig
nagy mennyiségben tartalmaznak A-és D-vitamint.
Ahogy a legtöbb élelmiszernél, itt is fontos az alapanyag minősége,
valamint az étel elkészítési módja! Az átgondoltan és jól elkészített vörös
húsételek semmivel sem egészségtelenebbek, mint a fehérhúsok.
Táplálkozási szokásaink és szervezetünk reagálása az elfogyasztott
élelmiszerekre egyénenként gyakran eltérő, és jelentős mértékben
függ az életmódtól, a genetikától, lakóhelyünk földrajzi adottságaitól, az életkortól és öröklött táplálkozási szokásainktól. A kiegyensúlyozott étrend az egészséges életmód egyik legfontosabb eleme, és
ennek a mértékletes hús- és húskészítmény-fogyasztás is része.
n Horváth Vivien
NAK Élelmiszeripari Igazgatóság

Folytatódnak a tejipari
gyakorlati napok
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által egy
éve elindított „Tanuljunk együtt!” programsorozat idén is folytatódik.
A tagok igényeinek megfelelőn
indította el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a „Tanuljunk
együtt!” programsorozatát, mégpedig a termékfejlesztések előmozdítása, valamint az előállítók elméleti
és gyakorlati ismereteinek bővítése
érdekében. A NAK Élelmiszeripari
Igazgatósága a lehetőséget első
ízben a tejipari területen hirdette
meg. Mivel a visszajelzések alapján
kiemelt igény mutatkozik a gyakorlati, piacképes tudás megszerzésére, amelyek azonnal beilleszthetők
az előállítók tevékenységébe, a köztestület tovább folytatja tudásalapú
tevékenységét, ismét a tejiparra
fókuszálva.
Az érdeklődő tagok – figyelembe
véve az előképzettséget és a már
megszerzett gyakorlatot – savas és
oltós alvasztású termékgyártás
témájú, 2–2 napos gyakorlati napokon vehetnek részt a mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti
Intézetben, kamarai finanszírozás
mellett. (A program költségét a NAK
biztosítja, azonban az esetlegesen
felmerült egyéb költségek a résztvevőt terhelik.) A savanyított tejtermékek esetében főként a tejföl, joghurt, kefir és túró gyártástechnológiájával ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. Az oltós termékgyártás

esetében a gomolya sajt mellett a
röglyukas és erjedési lyukas félkemény sajtok gyártásába és bírálatába kaphatnak betekintést a résztvevők. A gyakorlati oktatások mellett
nagy hangsúlyt helyeznek az alapismeretek elsajátítására is, így a képzésekhez egy általános oktatóanyag is készül kiegészítésként.
A tejipari gyakorlati napok az alábbi
csoportokban és időpontokban
indulnak:
Kezdő csoport:
2018. április 4–5. – Savanyított tejtermékek gyártása
2018. április 25–26. – Oltós alvasztású termékgyártás
Haladó csoport:
2018. május 16–17. – Savanyított tejtermékek gyártása
2018. június 6–7. – Oltós alvasztású
termékgyártás
A programon való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a kamara portálján
lehet. A gyakorlati napokon – a
tanüzem méretének megfelelően –
alkalmanként 10 fő részvételét tudjuk biztosítani, ezért a regisztráció
nem jelent automatikus részvételi
lehetőséget. További információ:
Horváth Vivien élelmiszeripari ügyintéző, horvath.vivien@nak.hu,
+36-20-279-3790.
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Nőtt március
Új vezetőséget
végére a belvizes választott a GOSZ
szántók területe
A hideg és csapadékos tavaszkezdet megtette a hatását, bár a helyzet nem drámai,
de március végére már több mint 70 ezer
hektár földet érintett a belvíz.
Március végére tizenegy vízügyi igazgatóság területén, 58
szakaszon volt belvízvédelmi
készültség elrendelve. Ebből 18
szakaszon I. fok, 34 szakaszon II.
fok és 6 szakaszon III. fok volt
érvényben. 327 darab szivattyútelep volt készültségben. A jelzett
időszakban a belvízzel elöntött
területek nagysága 71 800 hektár
volt, ebből 36 600 hektár vetés/
szántó. A legnagyobb elöntések
Békés és Csongrád megyében
vannak, ahol 14 000 hektáron van
belvízi elöntés. Az igazgatóságok
a tegnapi napon összesen 15 millió m3, a 2018 évben eddig összesen 265 millió m3 belvizet emeltek
át. A védekezésben 837 fő vett
részt.
Miután március végén már
kevésbé csapadékos idő köszönt
ránk, a helyzet is javulni kezdett,
noha a hideg időjárás, illetve a
mérsékelt szél sem növelte jelentősen a párolgást, a belvízi elöntések változását, csökkenését vagy
csökkenő tendenciáját alapvetően a belvízi szivattyúzás határozta
meg.

Sok helyütt már gondot jelent a
szántóföldeken a belvíz, mivel
gondoskodni kell annak elvezetéséről – mondta a március végi
állapotokat elemezve a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) tiszteletbeli elnöke az
MTI-nek. Vancsura József tájékoztatása szerint a téli időjárás visszatérésével, olyan mennyiségben
került víz a szántóföldekre, ami
már országosan is gondot jelent.
Hozzátette: a helyzeten a talajt
szárító böjti szelek és az idő felmelegítése segíthet. Kiemelte: az
idén a vetések még nem kezdődtek meg, mert a termelők arra várnak, hogy kitavaszodjon. Kitért
arra is, hogy több megyében
működtetik a szivattyúkat a belvíz elvezetésére, a belvizet ugyanis átemelik a csatornákba. A legjelentősebb belvíz Békés, illetve
Csongrád megyében alakult ki.
De az esőzések miatt az ország
nagy részén a mélyebb fekvésű
területeken összefolyások tapasztalhatók, és így több helyen is
kialakultak a belvizes területek –
mondta a GOSZ elnöke.

A Gabonatermesztők Országos
Szövetsége 2018. március 21-én
sikeres és eredményes küldöttgyűlést tartott, amelynek keretében a tagság a következő ötéves
időszakra új tisztségviselőket
választott. Jelentős változás történt, mert az alapító elnökségi és
ellenőrző bizottsági tagok között
összesen tíz új tag képviseli az új
gazdagenerációt. A GOSZ alapító
elnökét, Vancsura Józsefet – az
alapszabályuk adta lehetőség
szerint – tiszteletbeli elnöknek
tették meg a küldöttek. Az új
elnökség: Petőházi Tamás elnök,
Kozsuch Kornél elnökhelyettes,
Gyenei Ferenc, Győrffy Balázs,
Horváth Ottó, Kiss Albert, Vancsura Kornél, Szabadhegy Kristóf,

Sebestyén Csaba, Bán Róbert
Kálóczi Tibor tagok. Az új ellenőrző bizottság: Szűcs Imre elnök,
Villányi Tamás, Feczák Gábor,
Boczka János, Csontos András
tagok.
HIRDETÉS

15,5R38
NorTec
TA-02 134 TT

7,50-20
Barnaul
V-103 PR8 TT

11,2-20
Barnaul
F-35 PR8 TT

69 900 Ft

19 400 Ft

29 100 Ft

nettó

nettó

nettó

SINAOPT KFT.

Mezőgazdasági és ipari abroncsok,
széles választék, remek árak

+3612890042 • +36204802670
sinaopt.hu
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Erős agrárium nélkül nincs erős Magyarország
A mezőgazdaság fejlesztése egyszerre gazdasági, versenyképességi és társadalompolitikai cél a kormány számára – mondta
lapunknak Lázár János. A Miniszterelnök
séget vezető miniszterrel, Hódmezővásárhely
és Makó térségének országgyűlési képviselőjével a választókörzetében tartott lakossági
fórumok után beszélgettünk.
– Az uniós támogatásokkal
kapcsolatos rendszert teljesen
átalakították az elmúlt években, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalt egyenesen megszüntették. Beváltak az ezzel kapcsolatos remények?
– A célunk a gyors, észszerű és
hatékony intézményrendszer kialakítása volt, amely az uniós támogatások koordinálása során elsősorban a magyar gazdák és nem Brüs�szel érdekeit képviseli. Az MVH-nak
két fontos feladata volt: a pályázatok feldolgozása, valamint az uniós
támogatások kifizetése. Összevetve
a beérkezett pályázatok feldolgozásának jelenlegi állapotát a 2016-os,
valamint tavalyi év hasonló idősza-

kával, sikeres intézkedésről beszélhetünk. 2017-ben, az új intézményrendszerben 156 ezer pályázat esetében összesen 700 milliárd forintról született döntés, ami több mint
két és félszerese az előző évinek.
Hasonló összevetésben vizsgálva a
kifizetések, valamint az előlegkifizetések mértékét, azt láthatjuk, hogy
2017-ben több mint 193 ezer gazdálkodóhoz – minden eddiginél
nagyobb összeget – közel 550 milliárd forint támogatást jutatott el a
Magyar Államkincstár. Legalább
ilyen fontos eredmény, hogy sikerült az MVH „állam az államban”
helyzetét, valamint a bürokrata,
hatósági szemléletet feltörni, a felelősségi köröket és a feladatokat
pedig decentralizálni, közelebb
vinni a gazdálkodókhoz.

– A források elosztását is
átalakították, a nagygazdaságok kevesebb támogatáshoz
juthatnak a degresszió bevezetésével. Az átalakításkor sok
világvégét kiáltó bíráló volt, igazuk lett, csökkent a termelés?
– A kormány stratégiai célja a kisés közepes gazdálkodók erősítése, ez
érvényesül a támogatás- és a földpolitikában is. Új földtörvényt alkottunk, amellyel a célunk, hogy a családi kis- és közepes birtokok, valamint
a nagybirtokok aránya 80–20 százalék legyen. Ezért az állam az elmúlt
években 270 milliárd forint értékben
200 ezer hektárnyi földet adott el
nyílt árverésen döntően kisbirtokosoknak, ezzel vagyonhoz, termelési
eszközhöz juttatva harmincezer
magyar gazdát. Természetesen a
nagyüzemekre sem kerül lakat, jól
mutatja ezt, hogy bár gyakran
aggódnak a forrásaik miatt, évről
évre jelentős a mezőgazdasági betéti állomány növekedése. A kormány
több megoldást és támogatási lehetőséget is kidolgozott annak érdekében, hogy azok a nagyüzemek, amelyek például állattartással is foglal-

koznak, kevésbé érezzék meg a
capping hatását, ezzel szemben akik
csak szántóföldi növénytermesztést
folytatnak, azok erősebben. A termelést azonban alapvetően nem ez
határozta meg, a termésmennyiségekre leginkább az időjárás volt
hatással. A célunk azonban továbbra
is ugyanaz: Magyarország képes
legyen ellátni magát megfelelő
mennyiségű és minőségű hazai élelmiszerrel.

– Ön szerint a mezőgazdaság pusztán gazdasági-versenyképességi kérdés vagy
inkább társadalompolitikailag fontos az ország számára?
– A kettőt nem lehet és nem is
szabad egymástól elválasztani. A
magyar agrárium hagyományai és
teljesítménye alapján a gazdaság
húzóágazata lehet, jelentősen hozzájárulhat az ország versenyképességének javításához. A kormány
célja, hogy növekedjen a mezőgazdaság GDP-n belüli aránya, de leg
alább ilyen fontos cél, hogy minél
több család megélhetéséhez járuljon hozzá az ágazat. Az agrárium
döntő jelentőségű a vidék számára.
A kistelepüléseken az életfeltételek,
a kereseti viszonyok javításában a
szektornak óriási szerepe van. A
vidék megtartóerejében a mezőgazdaság alapvető és nélkülözhetetlen feladatot lát el, amelynek legfontosabb építőkockái a kis- és
közepes méretű, családi gazdaságok. A kormány igazi társadalompolitikai célkitűzése az agrárközép
osztály erősítése, hogy minél többen a saját földjükön, a saját tulajdonukkal gazdálkodhassanak, ne
mezőgazdasági alkalmazottként.

– A mostani uniós költségvetési ciklusban rendelkezésre
álló források hány százalékát
sikerült már kihelyezni, és ez
mekkora összeg?

kormány és a Fidesz célja változatlan:
a kisbirtokok, a családi gazdaságok
arányát növelni, a nagybirtokok arányát csökkenteni akarjuk, de legfőképpen a magyar földet magyar kézben akarjuk tartani. Nem szeretnénk
Románia vagy Ukrajna sorsára jutni,
ahol ennek nem szabtak gátat.

– A Vidékfejlesztési Program 1300
milliárd forintos keretének több mint
90 százalékát már odaítéltük a kedvezményezettek számára. Ez közel
1200 milliárd forintot jelent, amelynek mintegy fele beruházási támogatás. Összesen több mint 170 ezer
kérelmet támogattunk eddig. Az idei
év már a nyertes projektek megvalósításáról szólhat.

– Meglátása szerint milyen
főbb kihívások elé nézhet a
mezőgazdaság és a magyar
termelők a következő egy-két
évtizedben?

– A mezőgazdasági és élelmiszeripari területekre fordítható összegek jogosultakhoz
juttatásával hogyan állnak?
– Folyamatosan nyomon követjük
és vizsgáljuk a rendelkezésre álló források lehívását, hogy szükség esetén
új pályázatokat hirdessünk meg
annak érdekében, hogy minden fillért elköltsünk, semmit se hagyjunk
az EU kasszájában. Az energiahatékonyságot javító fejlesztésekre február közepétől újra lehet pályázni, de
újranyitjuk a mezőgazdasági termékek feldolgozását segítő élelmiszeripar-fejlesztési támogatásokat is,
mintegy 40 milliárd forintos kerettel,
valamint újabb 6 milliárdot biztosítunk a borászati ágazatnak. Élelmiszeripari fejlesztésekre eddig 110
milliárd, a borászatra 33 milliárd
forint beruházási támogatást ítéltünk meg. Fontos intézkedés továbbá, hogy az öntözésfejlesztési beruházásokat támogató felhívást meghosszabbítottuk 2020 augusztusáig.

– Mi a véleménye arról, hogy
a baloldalon ismét valamiféle
kuláklistázásra készülnek,
azzal fenyegetnek?
– Semmi meglepő nincs abban,
hogy a volt tsz-elnökök elvtársi
barátai arról beszélnek, hogyan fogják elvenni a földet a gazdáktól. A
kommunisták csak ebben tudnak
gondolkodni: elvenni és rombolni.
A magyar kormány ezzel szemben
az építkezés, a fejlesztés híve. Az

ellenzéket, úgy tűnik, jobban leköti
a Fidesz vagy a kormány elleni gyűlöletkampány és a hatalom megszerzése, nem érnek rá vagy nem
tartják fontosnak, hogy a magyar
mezőgazdasággal kapcsolatban
bármilyen értelmezhető elképzeléssel vagy programmal álljanak elő.
Ezzel szemben a mi agrárpolitikánk
világos és egyértelmű: szeretnénk
erősíteni a mezőgazdaságot, azon
belül az agrárközéposztályt, tulajdonában, tőkeerejében, működőés versenyképességében egyaránt.
Április 8-án a választók, köztük a
gazdák döntik el, milyen agrárpolitika következzen az elkövetkező
években.

– Egyébként a föld magyar
kézben maradásáért tett
intézkedések meghozták a
remélt eredményt? Milyen
következménye lehet annak,
ha az Európai Bíróság esetleg
úgy dönt, hogy szabaddá kell
tenni a földvásárlást a külföldiek és társas vállalkozások
előtt?

– A következő évek egyik legnagyobb vitája a magyar termőföld
értékesítésének kérdése lesz. A kormány – ahogyan eddig is – mindent
meg fog tenni annak érdekében,
hogy a termőföld magyar tulajdonban maradjon. Európa egyik legszigorúbb földtörvénye a magyar,
éppen ezért óriási a nyomás, hogy
engedjünk a tőke szabad áramlásának és fogadjuk el, hogy tőkés külföldi befektetők felvásárolják a magyar
földeket. Eddig sikeresen ellenálltunk, de ha figyelembe vesszük az
Európai Bíróság legutóbbi döntését,
amely szerint jogsértő a mezőgazdasági földterületek haszonélvezetére
vonatkozó magyar szabályozás, világos, hogy komoly harcra kell számítanunk. A kifogásolt magyar törvény
célja az volt, hogy a magyar földet ne
lehessen többé zsebszerződésekkel
külföldi spekulánsok kezére játszani,
ahogy az a balliberális kormányok
alatt történt. Amennyiben a külföldi
tőke egyszer megveti a lábát, vesztes
helyzetbe kerülünk, hiszen azzal
szemben még a magyar nagyüzemeknek sem lenne komoly esélye. A

– A legfontosabb kihívás Magyarország számára a függetlenség
megőrzése. Igaz ez a bevándorlásra, a magyar termőföld védelmére
és a magyar politikára is. Ugrásra
készen állnak azok az erők Európában és sajnos Magyarországon is,
amelyek, ha az áprilisi választásokat
követően lehetőségük nyílik rá,
azonnal utat engednek a külföldi
érdeknek, legyen szó földvásárlásról, bevándorlási kvótáról vagy
más, a gazdasági és a politikai szuverenitásunkat érintő kérdésről.
Mindez az agráriumot minden
szegmensében érinteni fogja. Ha a
külföldi tőke felvásárolja a magyar
földet, ha a következő uniós fejlesztési ciklusban a támogatások elosztásánál a brüsszeli érdekek előrébb
lesznek, mint a magyar érdekek, ha
nincs független, magyar pénzintézet, ami finanszíroz, ha nincs független, magyar élelmiszerkereskedelem, ami értékesít, és ha nincs
független, magyar energiaszektor,
aminek köszönhetően alacsonyan
tudjuk tartani a termelési költségeinket, akkor komoly nehézségekbe
fog ütközni a mezőgazdaság fejlődése. Most jó irányba haladunk, de
sok munka áll még előttünk és a
közösen elért eredményeinket meg
kell védenünk. Áprilisban Magyarország és a magyar mezőgazdaság
jövője a tét.
n Dénes Zoltán
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Indul az egységes kérelmek
beadásának időszaka
A NAK a falugazdász-hálózat közreműködésével az elmúlt évekhez hasonlóan
most is felkészült arra, hogy a gazdák
segítségére legyen a kérelmek helyes
kitöltésében.
Nemsokára elérkezik az egységes kérelmek 2018. évi benyújtási
időszaka. A NAK falugazdász-hálózata, mint minden évben, idén
segítséget nyújt a gazdáknak a
kérelmeik kitöltésében és annak
elektronikus beküldésében. A
tavalyi évben az egységes kérelmek beadásában megközelítőleg
70 százalékos arányban a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara falugazdászainak segítségét vették
igénybe a gazdálkodók. Már most
szeretnénk felhívni a gazdálkodók
figyelmét, ha a falugazdászok
közreműködését szeretnék majd
igénybe venni, akkor az őstermelői kártyával vagy kamarai kártyával jelentősen gyorsítható lesz az
egységes kérelmek adminisztrációs ügyintézése.
Az egységes kérelmek 2018. évi
benyújtási időszakának kezdete az
elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan április eleje, és a benyújtási
időszak vége május közepére tehető. A kérelmek benyújtására 2018ban is csak elektronikus úton, a
Magyar Államkincstár erre létrehozott felületén lesz lehetőség. A
2018. évi egységes kérelem keretében több mint 41 jogcímre lehet
támogatási és kifizetési kérelmet
benyújtani. Fontos megjegyezni
azt, hogy több jogcímigénylés esetében a vonatkozó előírások és
kötelezettségek változtak!
Egyik ilyen változás, hogy anyatehén és tejhasznú tehéntartás
támogatás esetén 2018-tól nem a
termelőnek kell beszereznie a
hatósági állatorvostól vagy a járási
főállatorvostól az igazolást, amely

bizonyítja, hogy az állomány a
támogatás időpontjában gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. Ezt az igazolást a tenyészet
szerint illetékes élelmiszerlánc-biz-

és van-e növényvédőszer-kijuttatás az adott táblán. A jogszabályi
környezet aktuális állapota miatt
ezeken a területeken tilos a
növényvédőszer kijuttatása és
korlátozott a csávázott vetőmag
használata.
Fontos megemlíteni azt is, hogy
bizonyos EFA-elemek szorzószámai megváltoztak. Így nitrogénmegkötő növényekkel bevetett
területek esetén a 0,7-es szorzó
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3,5 t vontatási kapacitás

kíván eljárni, azt csak meghatalmazás birtokában teheti meg. A
képviselet igazolására a NAK portálról letölthető az MH1 nyilatkozat, amelyet kitöltve és aláírva kell
magával hoznia a kamarai tagnak.
A gyorsabb kérelembenyújtást
elősegíti, ha már előtte a kérelembenyújtó személyes adatai is leel
lenőrzésre kerültek. Ha a személyes
adatokban a tavalyi évhez képest
változás történt (bankszámlaszám,
Vadonatúj, dupla kabinos D-Max pick-up
készletről már

6249 000 Ft
(bruttó 7 936 230 Ft)

+ ÁFÁTÓL

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 7,0–7,8 (AT) l/100 km.
CO2 kibocsátás: 183–205 (AT) g/km. A képen látható autó illusztráció.

Az ÖN partnere
a vasútlogisztikában
Minőség. Megbízhatóság.
Biztonság.
tonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a termelő egységes kérelme
alapján, a Kincstár megkeresésére,
a megkereséstől 60 napon belül
megküldi a Kincstár részére.
A másik és legtöbb gazdálkodót
érintő lényegi változás a zöldítéshez kapcsolódóan került előtérbe.
A kérelembenyújtó felületen nyilatkozni szükséges, ha zöldítéssel
érintett táblát kíván elszámolni
ökológiai (EFA) fókuszterületként,
hogy csávázott vetőmagot vet-e

1-re nőtt, míg a rövid vágásfordulójú energetikai ültetvények esetén a 0,3-as szorzó 0,5-re módosult.
Előzőek miatt esetlegesen újragondolható az adott évi vetés
szerkezet tervezése is.
Célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor az igénylő
ügyfél személyesen járjon el, és
kérjen segítséget az elektronikus
ügyintézésben a NAK munkatársaitól. Amennyiben a gazdálkodó
valamely családtagja nevében

kkv kód, lakcím, telefonszám,
e-mail cím), ezen adatok pontosítása szükséges. Különösen fontos a
telefonos elérhetőség és e-mail
cím a későbbi kapcsolattartás
miatt. A kérelem kitöltéséhez szükséges adott évi adatok felvitelén
túl szükség van a 2017. évi termésadatokra is növényi kultúránként, mivel a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez (MKR)
kapcsolódó nyilatkozatot is a
benyújtó felületen kell kitölteni.
n NAK

railcargo.hu

www.isuzu4x4.hu
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A tápanyag-gazdálkodás nem
azonos a műtrágyázással
Egyre inkább előtérbe kerül a közös agrárpolitika reformja kapcsán is az a felismerés,
hogy talajaink állapotromlása hosszú távon
kedvezőtlen hatású a növénytermesztésre, és
ehhez kapcsolódóan a környezeti hatások
sem elhanyagolhatóak.
A nem kellő odafigyeléssel művelt
talajok szerkezetessége, szervesanyagtartalma a talajélet csökkenését eredményezi, amivel a talajaink
stressztűrése is csökken. A leromlott
talajállapotok esetében nem megfelelő a nedvesség- és tápanyag-raktározás, így ezen feltételek kellő időpontokban történő biztosítása a
növények számára sérül. Uniós szinten is egyre nagyobb hangsúly
helyeződik arra, hogy a támogatásokért cserébe a gazdálkodók
nagyobb figyelmet szenteljenek a
környezeti elemek – így a talaj –
védelmére. Célkitűzés, hogy a gazdálkodók a „kötelezések” és vállalások eredőjeként érzékeljék azt, hogy
az egyes előírások alkalmazása hos�szú távon a talaj állapotára és a gazdálkodásukra is pozitív hatással van.
A talaj védelme a vidékfejlesztési
program keretében meghirdetett
agrár-környezetgazdálkodás kifizetések vállalásaiban, a zöldítés, valamint
a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban kap
hangsúlyt. Nem véletlen a szerves
trágya, zöldtrágya, valamint baktériumtrágya alkalmazásának ösztönzé-

se a talaj szervesanyag-készletének
pótlására, a szerkezetének javítása
érdekében. A szerkezetesség megőrzésével, a középmély lazítással elősegíthetjük a talaj víztartó képességének javulását, ezáltal az aszályosabb periódusban is vizet juttathatunk növényeink számára.
A tömör talajban romlik a talaj víz-,
levegő- és hőforgalma (levegőtlenség, belvíz); lassul a mikrobiológiai
tevékenység, a földigiliszták aktivitása, lelassul a növények tápanyag- és

vízfelvétele (aszályhatás), valamint a
talaj felső rétege védtelenné válik az
erózióval és a deflációval szemben.
Ugyancsak egyes támogatások alapfeltétele a tápanyag-gazdálkodási
terv. A terv ajánlásainak betartása
révén csak annyi hatóanyag kerül a
talajba, amennyi a növény zavartalan fejlődéséhez kell az adott ter
mesztési feltételek között.
A jó szaktanácsadás alapja a megfelelő mintavétel, amelynek alapmódszerét a 90/2008 (VII.18) FVM-
rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Az átlagmintavételi alapmódszeren
túl természetesen pontosabb mintavételek is léteznek. Az általánosan 5
ha-t reprezentáló talajmintavételre
alapozott szaktanácsadás, tápanyagpótlás is fontos előrelépés. A „szokásos” dózisok nem feltétlenül küszö-

bölik ki a talajjellemzőkből eredő
tápanyaghiányt, s ebből eredően
előfordulhat, hogy a terméseredmények, minőség sem az elvártak szerint alakul. Sok esetben a problémát
csak egy kis mikroelem hiánya okozza, amiről sokszor elfelejtkezünk.
A gazdálkodó maga is látja, hogy
területein a talaj jellemzői heteroge
nitást mutatnak, ami a növényállományban is megmutatkozik. Amen�nyiben az eltérő egységeken is javítani szeretné a növényei habitusát,
úgy a mintavételi és a szaktanácsadási módszereken is modernizálni
kell. Ennek egyik lehetősége a precíziós gazdálkodás, amely a táblán
belüli eltérő adottságokat is feltérképezi és ezen különbségeknek megfelelően, eltérő kezeléseket és
tápanyag-kijuttatást eszközöl. Azt ne
feledjük, hogy a tápanyag-gazdálkodás fogalma nem azonos a műtrágyázással. Feladata a talajtermékenység fenntartása, a talaj
tápanyag-ellátottságának optimális
szinten történő tartása.
Összefoglalva: Ne csak a támogatások kötelező jellege vagy jogszabályi kötelezettség miatt fordítsunk
figyelmet a tápanyag-gazdálkodás
tervezésére, a talajaink kondíciójára,
hiszen a kötelezettségek teljesítésén
túl, hosszú távon nagyobb nyereség
optimalizálható, a környezet védelmének és felesleges terhelésének
csökkentése mellett is.
n NAK/Sztahura Erzsébet

17

NAKlap | 2018. Április

A Natura 2000 támogatások
adózása az őstermelők esetében
A Natura 2000 kompenzációs
támogatás jellegét tekintve normatív,
elszámolási kötelezettséggel nem
járó, vissza nem térítendő támogatás,
amelyre a Széchenyi 2020 program
keretében évente lehet pályázni.
A személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)
4. § (2) bekezdésében olvasható általános szabály értelmében magánszemély esetében a különféle forrásból
származó támogatások egésze –
amennyiben a törvény másként nem
rendelkezik – a folyósítás évében felmerülő bevételnek minősül. Az Szja
tv. az általános szabálytól eltérő rendelkezést tartalmaz a költségek fedezetére, illetve fejlesztési célra folyósított támogatásokra vonatkozóan. Az
Szja tv. 3. § 42. pontja értelmében
ilyen támogatásnak a „költségek
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, amelyet a
magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a

folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap”.
Ezzel összhangban ezekre a támogatásokra az Szja tv. 19. §-ában és 51.
§-ában foglalt eltérő szabályozás
értelmében ötéves halasztott adózásra van lehetőség, hogy a támogatással szemben a támogatás folyósítását
követő években felmerülő költségeket is érvényesíteni lehessen.
A Natura 2000 támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a

korábbi időszakban ilyen támogatásnak tekintette, amelynek a következményeivel az ötéves halasztott adófizetési lehetőség miatt a magánszemély gazdálkodók a 2017. évi adóbevallásuk kapcsán szembesülnek először. A NAV a közelmúltban polgári
kezdeményezésre az Szja tv. fent
ismertetett korábbi értelmezését
felülvizsgálta. Ennek következtében a
Natura 2000 támogatást a továbbiakban – visszamenőleges hatállyal – az

Szja tv. általános szabályozása szerinti
bevételként kezelik. Őstermelők esetében ez azért jelent kedvező változást, mert az Szja tv. 7. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az esetükben alkalmazott adómentes értékhatár a Natura 2000 támogatás összegével megemelkedik, azaz a támogatás összege az esetükben gyakorlatilag adómentes. A változás miatt szükségessé, illetve lehetővé válik a korábbi adóbevallások korrekciója.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) levélben fogja kérni a NAV
elnökének közbenjárását annak érdekében, hogy az Szja tv. új értelmezését a területi adóhatóságok egységesen alkalmazzák. Őstermelőnek nem
minősülő egyéb gazdálkodók esetében a Natura 2000 támogatás
adóügyi megítéléséről, illetve adómentessé tételének lehetőségeiről a
NAK márciusban egyeztetéseket kezdeményezett a Nemzetgazdasági
Minisztériummal.

A pontos adminisztráció már fél siker
Aki korábban falugazdász segítségét vette igénybe az egységes
kérelmének elektronikus benyújtásában, az jól tudja, hogy ebben
az időszakban minden perc számít, ami az ügyintézési folyamatok során megspórolható. A
kamarai és az őstermelői kártyák
használata hatékony megoldás
erre. Mindkét kártya tartalmazza

azokat az információkat, amelyekkel a személyes azonosítás gördülékenyen elvégezhető. Az ügyintézéssel járó várakozási idő csökkentése mellett pontosabbá, egyszerűbbé tehető általuk az adminisztráció. További előnyük, hogy
a kamara által szervezett szakmai
rendezvényeken, gazdafórumokon és csoportos tájékoztatókon

kiváltható a jelenléti ívek aláírása,
mindössze a kártyát kell hozzáérinteni a helyszínen található
kártyaolvasóhoz, elkerülve a hos�szas sorban állást. Ezeken az eseményeken tájékoztatást nyújtunk
az agrárpolitikai, agrárszabályozási és agrártámogatást érintő
témákról, valamint a szakmai
aktualitásokról. Javasoljuk, hogy

kártyájukat mindig tartsák
maguknál, hogy minden kamarai
ügyintésnél élni tudjanak az elektronikus megoldások nyújtotta
előnyökkel.
n NAK/Vizi Veronika
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Az energiabeszerzési tenderek aktualitásai
A 2018/2019-es gázévre vonatkozó, közös vezetékes földgázbeszerzés tenderének NAK általi
kiírására a havi prognózisok szerinti legalacsonyabb gázárral rendelkező hónapban, várhatóan
áprilisban kerül sor.
A tartályos gázfelhasználásban
érdekelt kamarai tagok számára a
NAK az ajánlattételi felhíváson a
legkedvezőbb árpolitikát és legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó szolgáltatót fogja ajánlani áprilisban.
A 2019. évi villamosenergia-beszerzésre vonatkozó NAK-tender
kapcsán a kamarai tagok által
kitöltendő on-line kérdőív várhatóan áprilisban nyílik meg a NAK
portálon, így érdemes mihamarabb előkészíteni a szerződéseket,
2017 januárjától a havi fogyasztási
adatokat és – távmérő megléte
esetén – az elosztótól beszerezni
a negyedórás terhelési görbéket.

Hazai piaci helyzet
és kilátások
A magyar gáztőzsde (CEEGEX –
HUDEX) – a nyugati tőzsdéken
tapasztalt növekedés és a február
hónap változó időjárása ellenére –
a rosszabb napokon is tudta tartani
magát, így régiós összehasonlításban a legalacsonyabb napi értékeket (17,4–26,7 EUR/MWh) és havi
átlagértéket (19,1 EUR/MWh) produkálta. A január day-ahead (másnapi szállítású piac) gázárainak
átlagához képest a februári átlagár

csupán 1,5%-os emelkedést mutatott, amely elsősorban a jó ellátottsági és tárolói szintnek tudható be.
A hideg idő miatt nagy régiós
kereslet alakult ki 2018. második
negyedévben és a jegyzés kissé
erősödött, azonban az árak ismét
csökkenő pályára állhatnak a
közeljövőben. Összességében az
április hónap kedvező lehet a gázkereskedelmi szerződések megkötésére, a május hónap egyelőre
még áremelkedési kockázatot
mutat, mivel a piac még nem
látja, hogy mi várható akár a

hőmérséklet, akár a tározók betárolási igénye kapcsán hazánkban.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári és a nyár végi időpontok esetében is jó szerződéses
árak szoktak alakulni.
A magyar villamosenergia-tőzsde (HUPX) másnapi szállítású zsinóráram-termékének január havi
átlagára 36,3 EUR/MWh szintre
csökkent a tavaly novemberi
hónapban csúcsot elérő 60,5 EUR/
MWh átlagárról, majd februárban
41,65 EUR/MWh-ra emelkedett.
Február hónapban a havi (március,
április, május) és a 2018. második
negyedéves szállításra vonatkozó
future zsinór termékek átlagárai valamivel 40 EUR/MWh alatt vannak.
A fentiek alapján a hazai villamosenergia-tőzsde jól tartja az
árakat, és a következő hónapok jó
időszakot jelenthetnek a villamos
energia kereskedelmi szerződések
lekötésére.

Humusz, a termőföld lelke

Hasznos talajtani ismereteket kaptak a gazdák
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
„NAKAdémia – Humusz, a termőföld lelke”
címmel ingyenes talajtani tájékoztató rendezvénysorozatot tartott február-márciusban. A hajdúböszörményi, hódmezővásárhelyi, kaposvári, kecskeméti, veszprémi
eseményeken több száz gazda vett részt.
Bár a talaj szerepével, fontosságával a legtöbb ember tisztában
van, mégsem helyez elég hangsúlyt annak védelmére, kezelésére. A termőföld képes ugyan megújulásra, ám a túlzott igénybevétel és a nem kellő odafigyelés
következtében regenerálódási
képessége nagyban csökken.
Az előadásokat neves, gyakorlat
orientált szakértők tartották.
Ónodi Tamás és Resek Attila a talaj
szerepéről, fontosságáról, a
humusz és humuszanyagok jelen-

tőségéről, valamint azok költségekre és terméseredményekre
gyakorolt hatásáról beszélt. Petró
Tibor előadásában a talaj egészségének legfontosabb mércéjével, a
szervesanyag-mennyiséggel foglalkozott. Utóbbi kulcsfontosságú a
hosszú távú terméshozamok, az
élelmiszer-minőség, a szélsőséges
időjárásnak ellenálló képesség és a
talajszén tárolásának, a humuszépítő folyamatok megindításának
szempontjából. A talaj-mikrobiológiai szereplők, gombák, baktériu-

mok, talajalgák kumulatív hatásairól, főbb működési folyamatairól
Daoda Zoltán számolt be. Sójnóczki István a különböző talajművelési
rendszereket mutatta be, illetve
ezen technológiáit ismertetette,
valamint gyakorlati tanácsokkal
segített helyes megvalósításukban, továbbá a precíziós gazdálkodás szemszögéből is megközelítette a témát.

A résztvevők a kitöltött elégedettségi kérdőívek szerint kifejezetten újszerűnek találták az
előadásokat, amelyek szerintük
széles szakterületet lefedtek.
Értékeléseik szerint az előadók
kiemelten felkészültek voltak, az
elhangzottakat pedig a gyakorlatban is jól tudják majd hasznosítani.
n P. I.
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Ismeretbővítéssel növelnék
a marhahús fogyasztását
Újabb ágazatot segít fogyasztásösztönző
kampánnyal a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara. Ezúttal a szarvasmarha-, azon
belül is a húsmarhaágazat a kedvezményezett.
A marhahúsnak nagyjából
két-háromféle „hasznosítási”
módja terjedt el a háztartásokban: marhalábszár vagy marhacomb a gulyásleveshez, bélszín a
tatárbifsztekhez. Holott ennél
jóval bátrabban lehet ezekhez az
alapanyagokhoz nyúlni.
Többek között ez az egyik ok,
amiért a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) 2018. március 7-én
elindította marhahúsfogyasztást
ösztönző kampányát. A látványkonyhás bemutatón ezt Serényi
Zsolt be is bizonyította. Például
felsálból tatárt, (nyers) nyakhúsból carpaccio salátát, hátszínből
Stefánia steaket krumplipürével,
zöldséges lábszárszeletből pedig
„Osso bucco” juhtúrós rakott tésztát alkotott. Hogy a marha egyes
részeiből még mi mindent lehet
készíteni, azt a kamara kampány
jegyében közzétett „térképe” is
mutatja, a receptek pedig az internet korában bárhol hozzáférhetők.
Egy másik ok, ami a kampány
mellett szól, az az, hogy bár a statisztikai adatok szerint 2004 óta
közel négyszeresére (148 ezer
egyedre) bővült a húshasznú
tehénállomány, ezzel egyenes
arányban nem emelkedett a hazai
fogyasztás.
– Jelenleg fejenként 2–2,5 kg
marha- és borjúhúst eszünk évente, ami az egészségügyileg indokolt mennyiség csupán harmada.
Ezért döntöttünk amellett, hogy
kampányt indítunk a marhahúsfogyasztás népszerűsítéséért –
mondta Győrffy Balázs, a NAK

elnöke. – Ugyan Franciaországban évente, fejenként 24 kg marhahúst fogyasztanak, mi azt szeretnénk, ha a közreműködésünkkel a hazai lakosság megközelítené az uniós átlagot, azaz az évi
6–8 kg hús elfogyasztását.
A húsmarhák jelentős része
borjú vagy fiatal hízott bika formájában élve vagy közvetlenül
vágás után hagyja el az országot,
csak kis hányaduk kerül hazai
fogyasztásra. Kereskedelmi forgalomba még mindig leginkább a
tejtermelésből kivont tejelő tehenek vagy tejhasznú hízott bikák
húsa kerül, ami húsminőség
szempontjából persze más kategóriát képvisel, mint a célzottan
konyhai és éttermi felhasználásra
nevelt és hízlalt húsmarhafajták
húsa.
Süle Katalin, a NAK Zala megyei
elnöke, gyakorló charolais-tenyésztő is rámutatott: a marhahús kiváló
fehérjeforrás. Nagy mennyiségben
tartalmaz B12-vitamint, ami nélkülözhetetlen a vérképzéshez és az
idegrendszer működéséhez. A
marhahús fontos vasforrás is, és
magas cinktartalma erősíti az
immunrendszert, foszfortartalma
pedig erősíti a fogakat és a csontokat – mondta. – A marhahús alapvető élelmiszer, az egészséges,
kiegyensúlyozott táplálkozáshoz
ugyanúgy hozzátartozik, mint a
gabona, zöldség, gyümölcs vagy a
tej.
Az pedig, hogy a vásárló célzottan húsmarhát vegyen, a NAK
elnöke szerint a feldolgozóipar
megerősítésével és fejlesztésével

érhető el. – Fontosnak tartjuk azt
is, hogy fejlesszük a feldolgozóipart, hogy minél magasabb feldolgozottsági szintű marhahúst
állítsunk elő. Csak a hazai üzletekben és vendéglátóhelyeken is
elérhető, minőségi marhahússal
képzelhető el a hazai marhahúsfogyasztás növekedése. A kamara
az ágazat szereplőivel együttműködve támogat minden ilyen irányú törekvést – jegyezte meg
Győrffy Balázs.
A megszokott kamarai fogyasztásösztönző kampányok (dinnye,
alma stb.) általában a kiskereskedelmi láncok bevonásával zajlanak, ez a mostani kicsit rendhagyó lesz. Egyfelől a NAK a marhahús szélesebb körű felhasználási
lehetőségeit mutatja be különböző eszközökkel, különböző kommunikációs csatornákon – ennek
része az említett „térkép” –, másfelől a kamara szakemberei a húsmarhatartással, a szarvasmarhák
hazai feldolgozásával, valamint a
marhahúsok vásárlásával, tárolásával, elkészítésével és fogyasztá-

sával összefüggő érdekes és hasznos információkat adnak át a
jövőben, különböző témákra
bontva.
n Raffai Ferenc

Megéri-e?
Felvetődött, hogy egyáltalán lehet gazdaságosan szarvasmarhát tartani és tenyészteni a különböző támogatások nélkül? Süle Katalin szerint marhával foglalkozni egy
életforma, ahogy ő sem, úgy
sok másik tenyésztő sem kizárólag azért tart állatot, mert
annak anyagi haszna van.
Hozzátette, jelenleg a szarvasmarhatartás Magyarországon kifizetődő, biztos megélhetést ad.
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Program az agrárvállalkozások biztonságáért
Gyakorlati tapasztalatból tudni lehet, hogy
az elmúlt 2–3 évben nagyságrendekkel
nőtt az agrárvállalkozások kintlévősége,
mint ahogy gombamódra szaporodnak a
szektorban megjelenő inkriminált elemek,
bűnözői csoportok is, akik egyre kifinomultabb módszerekkel komoly károkat,
veszteségeket okoznak.
Ezeknek a felismerése, megakadályozása, a kár megtéríttetése
komoly szakmai kihívás, a jogszerűség abszolút betartása mellett
egy folyamatos értékelő, elemző
éberséget feltételez.
Az elmúlt több mint 20 év szakmai tapasztalatával, több ezer
megoldott üggyel a hátunk
mögött, országos lefedettséget
biztosító partnereinkkel együtt
hoztuk azt a döntést, hogy átfogó
módon alkalmazzuk az általunk
létrehozott Artisjus
védett „Garancia” programot, amelyben megtalálható az eddigi stratégiánk valamennyi
eleme. Ez a program
kézzelfogható, konkrét
segítséget képes nyújtani valamennyi, arra
rászoruló agárvállalkozásnak, tájékoztatta
lapunkat Molnár István,
az Artisjus Program jogtulajdonosa, operatív
igazgatója.
Mindezen információk, adatok, tények
ismeretében döntött
úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
hogy felkarolja a programot, teret biztosít
ahhoz, hogy a gazdák
legszélesebb köréhez jusson el az
információ, és szükség esetén a
felkészült segítség, amellyel
képes saját biztonságát teljes
mértékben megerősíteni. A kézfogással megerősített szerződések, megállapodások kora sajnálatos módon lejárt.

Mai világunkban egyre kevésbé
van súlya a bizalomra épített
üzletnek, akár évtizedes kapcsolatot, barátságot tehet tönkre a körés lánctartozások egyre szövevényesebb jelenléte.
A programot működtető adósságkezelő és mediátor csoport
szolgáltatásának alapelve a díjmentesség, amelyben az adott
probléma teljes átvilágítása megtörténik, tanácsainkkal, személyes
konzultációnkkal, útmutatásaink-

kal, a szükséges dokumentumok
konkrét kidolgozásával sok ügyet
lehet megnyugtató módon megoldani vagy a megoldás módját
meghatározni.
Mindezek alapján az agrárvállalkozó dönt az esetleges továbblépésről, jogi útról, legyen az akár

polgári, vagy büntető, vagy a speciális követeléskezelési módszerek bevezetéséről, engedményezésről, a fedezeti rendszer megteremtéséről, a hosszabb távra tervezett üzleti kapcsolatok esetén a
preventív eszközök igénybevételéről.
A szakember hangsúlyozta,
nyilván nem lehet céljuk a tradi
cionális gondolkodás megváltoztatása a szektorban, de a körülmények, a történések arra sarkallnak
mindenkit, hogy megpróbálják a
lehető legnagyobb biztonságot
elérni a programjukkal, hogy a
szándékos károkozás ne rontsa a
kemény munkával elért piaci kondíciókat.
Jelezte, a követelések kezelése
során egyedileg kell kezelni minden adóst, a megközelítés módját,
retorikáját az az elv határozza

meg, hogy végső soron olyan
helyzet teremtődjön, amiben az
adósság rendeződik és ez, ha
lehet, nem rendíti meg az adós
vállalkozását, valamint nem záródik ki a további együttműködés
esélye sem. Természetesen az élni
és élni hagyni elv nem vonatkoz-

hat a szándékos bűnelkövetőkre,
károkozókra.
A gyakorlatban a program
működése rendkívül egyszerű, a
www.learningplusz.webnode.hu
oldalon található kérdőív kitöltésével fel lehet venni a kapcsolatot
a csoporttal. A beérkező információk alapján kettő munkanapon
belül a program munkatársa bejelentkezik, tisztázza a kapott információkat, amelynek tükrében sor
kerülhet a személyes megkeresésre az ország bármelyik pontján.
Különösen izgalmas terület a
nagy forgalmat bonyolító, integrátori, kereskedelmi, agráripari
szegmens, ahol a kompletten
kidolgozott garanciális háttér
százszázalékos biztonságot
adhat. Nincs többé kifizetetlen
számla, legyen bármekkora is az
ügyfélszám vagy a forgalom.
A javasolt stratégia
kétoldalú, egyrészt
megnyugtató módon
rendezni az egyedi
ügyeket, és amennyiben erre szükség van,
felépíteni azt a garan
ciális, zökkenőmentes
hátteret, ami biztosítja
az abszolút biztonságot, alig észrevehető
jelenléttel.
Végezetül felhívta a
figyelmet arra, hogy
programjuk a gazdálkodás biztonságát egyedülálló szolgáltatással
hivatott és igyekszik
biztosítani, megadni
minden agrárvállalkozónak az esélyt arra,
hogy amennyiben bármilyen jogsértés, kár
érte, számláit nem fizették ki,
bűncselekmény áldozata lett,
helyreálljon a normális, jogszerű
állapot.
A program mindenkié, akinek
szüksége van rá! Mottójuk szerint:
„A munka gyümölcse legyen azé,
aki megdolgozott érte”.
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Elektronikus úton is
tájékoztatják az őstermelőket
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara e-mailben is értesítette
azokat az őstermelőket, akiknek
fontos lehet az őstermelői jogviszony folyamatossága, hogy érvényesíteni kell igazolványukat.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vezetett őstermelői
nyilvántartásból származó információk alapján 2018. február 27-én

több ezer őstermelő rendelkezett
olyan hatályos őstermelői igazolvánnyal, amely a 2018. adóévre még
nem került érvényesítésre. A kamara
elektronikus úton is megkereste
azokat az őstermelőket, akik nem
váltották még ki a 2018. évre szóló
értékesítési betétlapot, azaz még
nem érvényesítették őstermelői igazolványukat. A március elsején kikül-

Tájékoztató a szabályokról
„Mezőgazdasági őstermelőknek az értékesítés szabályairól” címmel jelent meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új, kisméretű tájékoztató füzete. A tájékoztató füzettel az őstermelőkre vonatkozó
értékesítési szabályok megismerésében, az őstermelői igazolvány
használatával kapcsolatos tudnivalók megértésében szeretne segíteni a kamara, ugyanis az előírások be nem tartása súlyos következményekkel járhat. A tájékoztató füzet elektronikusan letölthető a
kamara portáljáról vagy ingyenesen is elérhető a falugazdász-irodákban. 
n NAK

dött elektronikus tájékoztató levelet
csak azok a kamarai tagok kapták
meg, akik megadtak a köztestületnek e-mail címes elérhetőséget is.
Az őstermelők a NAK falugazdász
munkatársainál is megadhatják
elektronikus elérhetőségüket, de
otthonról is elintézhetik ezt. Az
őstermelő az e-irodáján keresztül
közölheti vagy módosíthatja elérhetőségi adatait, így e-mail címét is
regisztrálhatja, de az ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címre elküldött
üzenetben vagy a kamara ingyenesen hívható 80/900-365-ös zöld számán is bejelentheti elektronikus
elérhetőségét. Amennyiben az
e-irodájához tartozó jelszavát elfelejtette, a NAK arra kéri, hogy keresse fel falugazdászát, vagy az e-iroda
belépési felületén az elfelejtette jelszó linkre kattintva generáljon újat.

Kisebbségvédelem
mellett a NAK
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Nemzeti
Kisebbségvédelmi Kezdeményezés mellé állt. A kezdeményezés célja, hogy az
európai polgárok egymillió
aláírás összegyűjtésével
kötelezzék az Európai
Bizottságot arra, hogy
érdemben foglalkozzon a
határon túli magyarok és a
több mint 50 millió főt
számláló európai őshonos
kisebbségek ügyével, védelmük jogi szabályozásával. A
kamara arra kéri tagjait,
hogy falugazdászaiknál
járuljanak hozzá aláírásukkal a jogaink.hu oldalon
keresztül elérhető kezdeményezés sikeréhez, és
ezzel a magyarság által képviselt nemzeti értékek megőrzéséhez és ápolásához.

n NAK

Folytatódik a munka
védelmi fórumsorozat

Kitüntető elismerés

Sikeres munkavédelemi rendezvénysorozatot
tartott 2017 őszén a NAK a Nemzetgazdasági
Minisztériummal (NGM) közösen, így a sorozatot idén tavasszal folytatja annak érdekében, hogy az ágazatban tevékenykedők fokozott figyelmet fordítsanak a biztonságos
munkavégzésre.
A rendezvények keretében nemcsak a kötelezettségeikről tájékozódhatnak az érdeklődők, hanem egy
mintaként szolgáló munkavédelmi
oktatási tematikát is kapnak.
Az NGM mint munkavédelemért
felelős ellenőrző hatóság 2018 második és harmadik negyedévének
ellenőrzései során kiemelt figyelmet
fordít a mezőgazdasági üzemekre és
vállalkozásokra, a munkabalesetek
megelőzésére helyezve a hangsúlyt.
A tárca a témában külön weboldalt
(ommf.gov.hu) működtet, ahonnan
az aktuális, mezőgazdasággal kap-

csolatos munkavédelmi tájékoztatók
letölthetők. A kamara szerepvállalása
egyrészt, hogy felhívja a munkaadók
figyelmét a biztonságos munkavégzés jelentőségére, másrészt a folyamatos tájékoztatás és segítségnyújtás az agrárium szereplőinek. Ebben
a megyei kormányhivatalok is aktívan közreműködnek, ahonnan rendszeresen előadók érkeznek. Az ak
tuális munkavédelmi fórumok helyszíneiről és időpontjairól a kamara
honlapján, az Országos hírekben
tájékozódhat.
n NAK/Benedek Borbála

Szakmai munkássága elismeréséül idősebb Baracsi Endre a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült, amit Fazekas Sándor
miniszter úr adott át állami ünnepségek keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatóságáról nyugdíjba vonult szakember munkássága során legtöbbet falugazdászként tette
az ágazatért és a gazdatársadalomért.
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Spekulánsok oldalára állt az unió bírósága
Az Európai Unió bírósága szerint ellentétes az
uniós joggal azok haszonélvezeti jogának
megvonása, akik nem közvetlen hozzátartozói a magyarországi mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak.
Az Európai Bíróság közelmúltban
hozott döntése azt jelenti, hogy
Brüsszel a külföldi földspekulánsok
oldalára állt – közölte a Földművelésügyi Minisztérium. A kifogásolt
magyar törvény célja ugyanis az volt,
hogy a magyar földet ne lehessen
többé külföldi spekulánsok kezére
játszani, ahogy az a balliberális kormányok alatt történt. A külföldi spekulánsok ugyanis már a baloldal kormányzása idején arra készültek a
zsebszerződések megkötésével,
hogy ha 2011-ben lejár a külföldiek
földvásárlási moratóriuma, akkor 600
ezer hektár magyar földet szereznek
meg – áll a tárca közleményében.
Hozzátették: ezt a nemzeti kormány
megakadályozta a zsebszerződések
felmondásával, a magyar föld alkotmányos védelmével és az új földtörvénnyel. A kormány célja változatlan:
a magyar földet magyar kézben
akarjuk tartani, meg akarjuk védeni a
külföldi spekulánsoktól, a kisbirtokok, a családi gazdaságok arányát
növelni, a nagybirtokok arányát
csökkenteni akarjuk. Mindez erősíti a
vidéki középosztályt, növeli a munkahelyek számát, a vidék életképességét.
Ezért – olvasható a szaktárca közleményében – a kormány továbbra
is minden eszközzel harcolni fog a
magyar föld, a magyar gazdák és a
nemzeti érdekek védelméért. A
mostani brüsszeli döntés azt is jelzi,
hogy ha április 8-án az ellenzék jut
hatalomra, akkor a magyar föld
ismét veszélyben lesz – tették
hozzá. Emlékeztettek: ahogy arra
már Karácsony Gergely is utalt,
elvennék a magyar gazdáktól az
általuk tisztességesen megvásárolt
földeket, és ahogy ez a brüsszeli
döntés is jelzi: külföldi spekulánsok
kezére játszhatnák.

A kormány elkötelezett abban,
hogy a magyar termőföld magyar
kézben maradjon – hangoztatta
Lázár János az Európai Unió Bíróságának zsebszerződésekre vonatkozó
döntésére reagálva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a
bíróság döntését betartják, ugyanakkor a kormányfő arra utasította a
földművelési minisztert, hogy minden jogalkotási eszközzel akadályozza meg, hogy külföldi magánszemélyek vagy külföldi vállalatok haszon
élvezeti jog, illetve zsebszerződés
révén magyar termőföldhöz jussanak. 2010-ben 600 ezer hektár volt
veszélyben, az azóta meghozott törvények ezt nyolc éven át meg tudták
védeni – mutatott rá, az egyetlen
olyan hiteles politikai erőnek nevezve a kormánypártokat, amelyek
képesek ennek a védelemnek a
megteremtésére. A tárcavezető
megjegyezte azt is, hogy a magyar
rendelkezéseket vitató külföldi érintettek döntően kártalanítást kérnek,

Összhangban a talaj- és levélhatás!

nem fenyeget a korábbi tulajdoni
viszonyok visszaállása.
Ha április 8-án az ellenzék jut hatalomra, a magyar föld ismét veszélyben lesz, elvennék a magyar gazdáktól az általuk tisztességesen megvásárolt földeket és külföldi spekulánsok kezére játszhatnák – jelentette ki
az uniós döntésre reagálva a Vas
megyei Ikerváron egy gazdafórum
előtt tartott sajtótájékoztatón Nagy
István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Utalt
arra, hogy az Európai Unió bírósága
úgy döntött, hogy ellentétes az
uniós joggal azok haszonélvezeti
jogának megvonása, akik nem köz-

vetlen hozzátartozói a magyarországi mezőgazdasági földterületek
tulajdonosainak. Magyarország a
vitatott törvénnyel az úgynevezett
„zsebszerződéseket” akarja megakadályozni, Brüsszel azonban a
döntéssel az államtitkár szerint a
„külföldi földspekulánsok” oldalára
állt. A kormány célja szerinte változatlan: a magyar földet magyar
kézben akarja tartani, meg akarja
védeni a külföldi spekulánsoktól,
ugyanakkor növelni szeretné a kisbirtokok, a családi gazdaságok arányát, ami erősíti a vidéki középosztályt, növeli a munkahelyek számát, a vidék életképességét.

Diniro®

2,4 kg Diniro® + 10 l Successor® T + 2,5 l SuperSpray

5 hektáros virtuális csomag, tartamhatással. Valódi posztemergens
gyomirtó kombináció összhangban a kukorica és a termelők igényeivel.
További információ: www.fmcagro.hu
Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

23

24

2018. Április | NAKlap

AGRÁRTÁMOGATÁSOK
ELŐFINANSZÍROZÁSA
GYORS, SZEMÉLYRE
SZABOTT MEGOLDÁSOK
SAPS ÉS ZÖLDÍTÉS AKG ÉS ÖKO ÁNT
TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK
+36 80 333 770

www.mkb.hu/agrar

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletekről kérjük, tájékozódjon az www.mkb.hu/agrar oldalon.

