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A ma már AXIÁL Karrier Programnak nevezett kezdeményezés jelenleg is működik és egész évben várja
a duális képzésben, a kooperatív
szakmai gyakorlaton, a nyári gyakorlaton részt vevő, valamint a diákmunka keretében érkező fiatalokat.

hatalmas logisztikai központ és a
nagyon sok gép. A környezet szép
és igényes, jó itt dolgozni.
A diploma megszerzése után
munkatársként térnék vissza a vállalathoz. Számomra az a legfontosabb
egy munkahelyen, hogy legyenek

Somogyi Ákos
Somogyi Ákos, szervizmérnök
gyakornok: „A kecskeméti egyetemen most fejeztem be a második
évemet. Ez az első szakmai gyakorlatom. Ez idő alatt az AXIÁL Kft. összes
üzletágát végiglátogatom. Eddig
csak pozitív élményekkel gazdagodtam, a munkatársak segítőkészek,
bátran kérdezhetek.
Mindig is érdekelt a gépészet,
mindig is szereltem otthon. Papám
gépésztechnikus volt. Úgy gondoltam, hogy mérnöki diplomával jobban el lehet helyezkedni. Szeretem
ezt a hivatást és képes vagyok elsajátítani a szükséges tudást.
Többször voltam az AXIÁL bajai
telephelyén diákmunkán, akkor az
Alkatrészüzletágnál tevékenykedtem. Lenyűgözött a sok alkatrész, a

kihívások. Szeretnék tanulni, fejlődni, és úgy látom, erre az AXIÁL Kft.nél lesz lehetőségem. Igazából ez
motivál.
Szeretném megszerezni az alapdiplomát – jelenleg általános gépészetet tanulok –, utána dolgozni akarok. Ugyanakkor szívesen folytatnám
a tanulmányaimat is, de még nem
tudom, hogy mesterképzésre menjek-e inkább vagy más kapcsolódó,
műszaki területet válasszak.”
n n n
Speckner Dominik, szervizszerelő
gyakornok: „20 éves vagyok, a bajai
Bereczki Máté szakiskolába járok és
jelenleg a mezőgazdasági gépszerelő technikusi képzést csinálom. Mindig is érdekelt a gépészet, mivel szerelők vannak a családban, és a kör-

Tartalomjegyzék
4.
5.
6.
Speckner Dominik
nyezetemben sokan helyezkedtek el
hasonló területen, így jött az ötlet,
hogy ezt tanuljam.
Az első évemen túl vagyok, most
a kötelező nyári gyakorlatomat töltöm az AXIÁL-nál. Ismerős a hely,
hiszen év közben is ide jártam gyakorlatra. Mindig másik szerelőnek
segítettem, megismertem az embereket, megtanultam az alapdolgokat. Egy-egy gépnek akár már önállóan is neki mernék állni, az itt szerzett tapasztalattal sok mindent meg
tudok oldani. Én mindegyik márkát
és gépet szívesen szerelem, nincs
favoritom. A munkahelyi környezet
is nagyon jó, nem az olajtócsákon
lépked az ember, mindig rend van,
sőt ezt meg is követelik.
Úgy gondolom, hogy a gépészet
nem hóbort, szerintem öt év múlva
is ezzel foglalkozom. A későbbiekben én is szívesen folytatnám a
munkát az AXIÁL-nál, mert igényes
és színvonalas a vállalat.”
n n n
Nagy Imre Tibor, szervizszerelő
gyakornok: „16 éves vagyok és a

Bereczki Máté szakiskolában tanulok. Félévkor kerültem az AXIÁL-hoz,
ahol egyre jobban érdekelnek a
mezőgazdasági gépek. Így most
már otthon is többször segítek apának és élvezem, ha traktorral dolgozhatok.
2017 év vége óta vagyok az AXIÁL-nál, minden héten ide jártam a
szervizbe. Sok embert megismertem, a kollégák mindig válaszolnak,
törődnek velem, segítenek. Naponta egy szerelő, egy mentor mellé
vagyok beosztva, vele dolgozom
egész nap. Segítek neki, közben
megmutatja, mit hogyan kell csinálni, milyen sorrendben. Néha önállóan is dolgozhatok, attól függően,
hogy korábban csináltam-e már
hasonlót. Nagyon jó érzés, ha meg
tudom csinálni a feladatot.
Nagyon tetszik a telephely, a vállalat. Azt szeretném, ha a későbbiekben is itt dolgozhatnék a szervizben.
Igyekszem, hogy jó benyomást
tegyek. Voltam már más cégnél is
gyakorlaton, de itt jobban tetszenek
a körülmények.
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Az AXIÁL Kft. korán felismerte, hogy egyre
nagyobb figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági gépész szakemberek utánpótlására,
ezért már évekkel ezelőtt jelentős erőfeszítéseket tett, hogy jó kapcsolatot alakítson ki
több szakiskolával és egyetemmel. Tette
mindezt azért, hogy a hivatás iránt érdeklődő diákokat tapasztalathoz, majd karrierhez
segítse, illetve hogy folyamatosan biztosítsa
azt a magas szintű szakmaiságot, amelyet
szerelői és mérnökei képviselnek a magyar
mezőgazdaságban.

Nagy Imre Tibor
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A búzaversenyek
eredménye minket igazol
Vas megye szántóterületének több mint felén gabo
nát és káposztarepcét termesztenek. Ezek aratása fele
más érzésekkel fejeződött be idén. Az 5,4 tonna hektá
ronkénti búza és 3,2 tonna hektáronkénti repce ter
mésátlagok még elfogadható jövedelmet biztosítanak
gazdáinknak, és az országos átlagot is meghaladják,
de a kiválóan sikerült őszi és tavaszi munkák alapján
ennél jobb, rekordközeli termésekre számítottunk.
Szinte minden búza- és repcetábla optimális tőszám
mal és fejlettséggel ment a télbe és érte meg a tavaszt.
Rendkívül ígéretes volt a határ, joggal látszott teljesíthetőnek a 2–4–6 prog
ramban hirdetett teljesítmény, a 4 t/hektáros repce és a 6 t/hektáros búzater
més elérése. Április elsejétől május 10-ig csapadék nélkül éltük meg a meteoro
lógiai mérések óta ismert legforróbb „tavaszt”. A repce egy hét alatt elvirágzott,
nem volt ideje bőséges oldalhajtás képzésére, a búzakalászok alsó padkáin
pedig 4–5 emelet is üresen maradt. A június 8-án tomboló vihar megyénk
búza- és repceterületének több mint felén megdöntötte a növényeket, végleg
szertefoszlatva ezáltal a rekordokról dédelgetett álmainkat.
De nem adjuk fel, újra és újra nekiveselkedünk, mert jól csináltuk! Mert új
minisztérium van, új miniszter, új célok és új fajták. Mert Nagy István miniszter
úr a tudást, a termelési színvonalat, a versenyképességet tűzte zászlajára. Mert
kiváló szakemberként tisztán látja a jelenlegi teljesítményünket, az ország
potenciális teljesítőképességét és a versenytársainkat. Innen fogalmazódik
meg a termelési színvonalra vonatkozó elérendő cél, a nyugat-európai gazdák
termelési színvonala.
Őszi búza esetében ez 8–10 t/hektár. Az 5 t/hektáros hazai termelési színvo
nalunknál ez rendkívül ambiciózus célkitűzés. Sok gazdatársunk fejcsóválását
váltja ki. Amikor 5 évvel ezelőtt először beszéltünk Vas megyében a 8–10 ton
nás termésről, nem nagyon vettek komolyan bennünket. Napjainkban azon
ban minden fajtakísérlet, minden búzaverseny eredménye minket igazol!
Miniszter úr helyesen fogalmazott, mert meg lehet csinálni, mert meg kell csi
nálni! Ahhoz, hogy a magyar termőföld a magyar gazdák kezében maradjon,
meg kell csinálni! Viszont nincs alku: ezekhez a teljesítményekhez a legjobb
gépekre, vegyszerekre, műtrágyákra és természetesen a legjobb fajtákra van
szükségünk. A legjobb fajták megismeréséhez pedig fajtakísérletre van szük
ség. Ezért állítunk be minden évben Söpte–Vassurány térségben olyan kísérle
teket, ahol a világ vezető legújabb és legjobb fajtái szerepelnek. Egy közös igé
nyünk van: minden minőségi kategóriában a legjobbat keressük, mely leg
alább 4–5 évig az élvonalban tartja a gazdálkodót. Jellemzően 4–5 év után
újra váltani kell az akkor legújabb és legjobb fajtára. Mert a versenyképesség
nem állapot, hanem folyamat, amely a gazdákat és a nemesítőket egyaránt
motiválja, akik pedig ösztönzést kapnak a mind újabb kihívások – mint digita
lizáció, klímaváltozás, precíziós nemesítés – által.
Gazdáink érdekében az a feladatunk, hogy ambiciózus célokat jelöljünk ki,
és mindent elkövessünk azok megvalósításáért.
Pusztavámi Márton
Vas megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Folytatódik
a beruházási
láz a mező
gazdaságban
A magyar agrárvállalkozók kétharmada támogatások nélkül is fejlesztette gazdaságát az elmúlt
évben, egyharmaduk pedig idén
tovább növeli a beruházásokra fordított összeget – derül ki a Budapest Bank Agrár Gazdasági Indexéből. A kapacitásbővítés helyett
inkább a modernizációra koncentrálhatnak a mezőgazdaságban: 42
százalék tervezi, hogy elkezdi használni vagy tovább bővíti a már alkalmazott precíziós technológiai elemeket. A bank szakértői szerint ez
részben választ adhat a mezőgazdaságot is érintő kihívásokra, amelyeket a foglalkoztatottság magas
szintje jelent, ezenkívül lehetőséget
teremt a magasan kvalifikált, fiatal
munkaerő bevonzására is. A hazai
gazdák hangulatát, várakozásait
2015 óta mérő Agrár Gazdasági
Index jelenleg +6 ponton áll, ami a
tavalyihoz képest 1 pontos emelkedés, továbbra is óvatos optimizmus
uralkodik tehát a mezőgazdaságban. Ez leginkább az erős beruházási hajlandóságban mutatkozik meg,
amely a rendelkezésre álló forrásoknak és az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően 2017 óta magas
szinten stabilizálódott. Tavaly a
megkérdezettek 67 százaléka hajtott végre beruházást, ami a két
évvel korábbihoz képest 17 százalékpontos emelkedés. A nagyobb,
500 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező gazdaságok
kiemelkedően aktívak voltak: közülük közel 90 százalék vágott bele
valamilyen fejlesztésbe. Az átlagosnál ugyancsak magasabb, 80 százalékos beruházási aktivitást mértek a
vegyes gazdaságokban és az 500
állatnál többet tartó vállalkozásoknál. A hatékonyság szempontjából
biztató jel, hogy technológiai fejlesztést eddig soha nem látott
arányban, 64 százalékban terveznek a gazdálkodók, közel kétszer
annyian, mint két évvel ezelőtt.
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Megyei kamarai borversenyt
tartottak Agárdon

Névváltoztatás és tisztújítás
a kézműves sajtkészítőknél

A 2. NAK Fejér megyei borverseny bírálatát tartották a napokban. Az ünnepélyes
eredményhirdetés szeptemberben lesz.

Fejlődésének újabb állomásához érkezett a
Kis, Közepes Agrárvállalkozók Sajtkészítő
Egyesülete (KKASE), amely új néven,
Magyar Sajtkészítők Egyesületeként (MSE)
folytatja tovább tevékenységét.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Fejér megyei szervezete,
együttműködve a Velencei-tavi
Kistérségért Alapítvánnyal, meghirdette a 2. NAK Fejér megyei
borversenyt, amelyen Fejér
megye bortermelői és pezsgő
gyártói vehettek részt. A versenyre a megyében termelt szőlőből
készült palackozott, illetve

palackozásra szánt, címkével ellátott borokkal, valamint a megyében lévő borászati üzemekben
készült gyöngyöző borokkal,
pezsgőkkel nevezhettek. Az újra
megrendezett versenyre a megye
vezető borászainak és borászatainak többsége nevezett, a jeles
szakmai zsűri 56 kiváló tétel értékelését végezte el. A borokat a fel-

kért szakértőkből álló bizottság
100 pontos bírálati módszerrel
értékelte 2018. június 21-én. A
bírálatnak az agárdi L. Simon
Borászat adott helyet. A 2. NAK
Fejér megyei borverseny ünnepélyes eredményhirdetése 2018.
szeptember 22-én a kápolnásnyéki Halász-kastélyban lesz egy
szakmai konferenciával egybekötve. Ugyanekkor fogják felavatni
Richter Ferenc alkotását, a szőlész-emlékoszlopot.
n NAK

Ügyfélszolgálati szünetet tart
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a falugazdász ügyfélszolgálati irodáink kéthetes szünetet tartanak: 2018. július 30. és 2018. augusztus 10. között zárva lesznek. Az ügyfélfogadási szünet ideje alatt kérjük, forduljanak közvetlenül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságaihoz, ahol tájékoztatást kaphatnak az ügyeletet tartó irodákról, vagy kérdéseikkel a központi ügyfélszolgálatnál (06-80/900365, ugyfelszolgalat@nak.hu) is érdeklődhetnek. Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!  n NAK

A kilenctagú elnökség munkáját
továbbra is Kovács László korábbi
elnök vezeti, munkáját két alelnök, Varga György és Hegedűs
Imre segítik.
Az egyesület legfontosabb
fela data továbbra is, hogy
együttműködve a sajtgyártásban érdekelt valamennyi szereplővel, elősegítse a hazai sajtfogyasztás növelését, a jó minőségű, szélesebb választékot felvonultató sajtféleségek népszerűsítését.
E célok gyakorlati megvalósításának egyik fontos eleme/eszköze
a sajtút állomások országos hálózatának kiépítése.
A már működő két állomás mellett június 10-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével megnyílt a Jász- Nagykun

Szolnok megyei Nagykörűben a
harmadik állomás.
A sajtút állomások egyben idegenforgalmi attrakciót is jelentenek, hiszen nemcsak a termék
kóstolását-vásárlását teszik lehetővé, de meg is ismerkedhetnek
az odalátogatók a tejtermeléssel,
a sajtgyártás elemeivel, eszközeivel és természetesen az adott
településsel.
A fentieket igazolta, hogy az ifj.
Hubai Imre, a NAK országos alelnöke által felavatott új állomás
megnyitása összekapcsolódott a
már 10 éves hagyománnyal rendelkező nagykörűi cseresznyevásár rendezvényeivel.
A rendezvényre látogatók megismerkedhettek a kézműves sajtgyártás technikájával, fogyaszthattak helyben készült túrógombócot. az egyesület több tagja
kínálta az általa készített sajtokat.
A település más kézműves és helyi
termékek bemutatásával, árusításával emelte a rendezvény színvonalát.
n NAK

Jó szőlőtermés
várható
Idén hetekkel korábban kezdődhet a szüret az ország legtöbb
borvidékén. A szőlő csaknem mindenhol megfelelő állapotú, így
mennyiségben és minőségben is
jó évet várnak a termelők, derül ki
a Syngenta helyzetképéből.
A vállalat előrejelzése szerint a
következő hetekben a csapadékos időjárás miatt felszaporodó
kórokozókra, különösen a hatalmas károkra képes szürkerothadásra kell figyelmet fordítaniuk a
szőlőtermesztőknek. Az elmúlt év
remekül sikerült a hazai szőlőágazat számára: 2017-ben az 53 ezer
hektáros termőterületről 450 ezer
tonna kiváló minőségű szőlőt szüreteltek le a gazdálkodók. Az idei
évben a szőlő minősége jelen
állapotában szinte az összes borvidéken megfelelőnek tűnik, így
optimistán tekintenek a termesztők az idei év eredményei elé is,
ismertette Varga Zoltán, a Syngenta kampánymenedzsere.
Hagyományosan a Csabagyöngyével indulhat az idei szüret, ám
a többi szőlőfajta is jelentősen
előrébb tart a fejlődésben. Az
idei évi szőlőtermesztési szezonról Varga Zoltán elmondta: az idei

év se növényvédelmi, sem pedig
időjárási szempontból nem
tekinthető átlagosnak. „A szőlő
fejlődése tavasszal későn indult
el, de aztán jelentősen felgyorsult.
A fajták nagy része már túl van a
fürtzáródáson és elkezdődött a
zsendülés fázisa. A fürtökön belül
az egyes bogyók fejlettsége rendkívül eltérő, ezek akár lehetnek
fertőzési gócok kiindulópontjai
is”, ismertette a szakember.
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Elindult a Magyarok Kenyere
– 15 millió búzaszem program
Idén nyolcadik évébe lépett a
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program. A kamara főszervezésében és a Magosz együttműködésével megvalósuló jótékonysági
kezdeményezés keretében a Kárpát-medencében összegyűjtött
búzából készült lisztet szétosztják a
szociálisan rászoruló, hátrányos
helyzetű gyermekeket gondozó
magyarországi és határon túli szervezeteknek.
A Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem program támogatottsága évről évre növekszik, 2017-ben is
minden eddigi rekordot megdöntött a 19 magyarországi megyéből
és 12 határon túli régióból származó
mennyiség: a 2011-es 10 tonna után
2016-ban 515, 2017-ben pedig már
628 tonna adománybúza gyűlt
össze. Még soha annyian nem vettek részt adományozóként a programban, mint 2017-ben: összesen
3969 – 2392 magyarországi, illetve
1577 határon túli – magyar gazda

gyűjtött búzát. A határon túli területek tavaly is igen aktívak voltak: a
2016-os 100 tonnát 2017-ben jelentősen túlszárnyalva, 155 tonnával
járultak hozzá a jótékonysági kezdeményezés sikeréhez. A megőrölt
búza mintegy 380 tonna lisztet
eredményezett, amelyet ismét a
közel 80 ezer rászoruló gyermeket
ápoló és gondozó szervezet kapott
meg.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) megalakulása óta a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével (Magosz)
együttműködve szervezi a Magyarok Kenyere programot, ezen
keresztül a közösségek és a rászorulók támogatását. A NAK eleinte
stratégiai partnerként, 2015 óta
pedig már főszervezőként vesz
részt a programban, a Magosz

pedig a hazai gazdatársadalmat
összefogva, tagságát minden
évben mozgósítva működik közre
a nagylelkű búzaadományok
begyűjtésében.
„Büszke vagyok a magyar gazdatársadalomra, akik nélkül a
Magyarok Kenyere program ma
nem lehetne az egész Kárpát-medencét átölelő jelentős kezdeményezés. Kívánom, hogy idén a
tavalyinál is több magyar gazdálkodó érezhesse át a jótékonykodás felemelő érzését” – mondta el
Győrffy Balázs, a NAK elnöke.
„A gazdaember jó cél érdekében örömmel adakozik lehetőségéhez mérten, hisz tudja, hogy
ezáltal az elkövetkező nemzedékek számára is lehetőséget
teremt annak érdekében, hogy
megfelelő tudással felvértezve,
szorgalommal és emberséggel
szolgálják nemzetüket” – hangsúlyozta Jakab István, a Magosz
elnöke.

Négy-öt évente le kell cserélni a búzafajta-szortimentet
A biológiai alapok adottak Vas megyében a
versenyképes búzatermeléshez – hangzott
el a NAK megyei szervezetének szokásos
fajtabemutatóján.
A NAK Vas megyei szervezete
immár hagyományos búza fajtabemutatóját tartotta Vassurányban
2018. június 28-án. A 2017/18. évi
kísérleti eredményeket ismertetve
Pusztavámi Márton, a kamara
megyei elnöke megjegyezte, az
elvetett fajták között volt tizenkettő olyan, amit Magyarországon biztosan, de lehet, hogy a világon is itt
helyeztek a földbe először. Hozzátette, a 2017-ben államilag is elismert fajok közül hatot el is vetettek
a megyében, a 2016-osak közül

pedig ötöt. A fajták közül kiemelte
a Rubiscót – ami például Franciaországban három év alatt piacvezetővé vált –, illetve a Tobacot is,
utóbbit hosszú évek óta tartó megbízhatósága miatt.
A megyében is felvonultatott
rengeteg fajta – 2017/18-ban
21-gyel kísérleteztek – kapcsán
Pusztavámi Márton szóba hozta
azt a szakmai berkeken belül sokszor előkerülő kérdést, hogy:
legyen csak öt fajta vagy legyen
jóval több? Válaszként érzékeltette,

hogy csak Németországban 491
gabonafajtát tartanak nyilván és
2017-ben ott 63 új fajtát regisztráltak hivatalosan is. A kamara
megyei elnöke úgy vélte, soha nem
lesz egységes minőségű búza,
mert mindenki másképp, más
technológiával termel. Hozzátette,
a hosszú évek tapasztalata pedig
az, hogy négy-ötévente le kell cserélni a fajtaszortimentet, hiszen a
minél jobb és minél újabb fajták
biztosítják a jövedelmezőséget.
Ráadásul a klímaváltozás miatt a
fajtáknál is robbanásszerű változás
várható, és emiatt olyanokra lesz
szükség, amelyek nem dőlnek
meg, bírják a hőséget és ellenállók
lesznek a betegségekkel szemben.

A NAK megyei elnöke rossz hírről
is beszámolt. Mint mondta, a helyi
kamara által elindított 2–4–6 program (2 év alatt 4 tonna repce és 6
tonna búza) a korábbi forróság és
az aszály miatt a repcénél nem lesz
tartható, búzában talán. A bemutatón Győrffy Balázs, a NAK elnöke a
hazai szaporítóanyag-előállítás és
-felügyelet szükségesnek vélt változásairól, illetve a precíziós nemesítés fontosságáról beszélt, Nagy
István agrárminiszter pedig méltatta a kamara vasi szervezetét, amely
negyedik éve szervez fajtabemutatókat, összefogja és képzi a helyi
gazdálkodókat, és méltatta a
2–4–6 programot is.
n R.F.
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A kiegyensúlyozott piaci
viszonyokat támogatja a kamara
Az agár- és élelmiszeripari ágazatok szereplői sajátos piaci problémákkal küzdenek, mégpedig e nemzetgazdasági ágak
szerkezeti jellemzőiből is fakadóan.
A sütőiparban alapvető problémát
jelent, hogy a termelési költségek
folyamatosan változnak, növekednek. A cégek árbevételének jelentős
részét (kb. 60%) a fehér és félbarna
kenyér, a vizes zsemle és kifli teszi ki,
amely termékek gyártása és a kereskedelmi láncok felé történő átadása
veszteséget eredményez a cégek
számára. A sütőipar közel 20 ezer főt
foglalkoztató, alapvető élelmiszereket termelő szakágazat, amelynek
megmaradása nemzetbiztonsági
kérdés is, hiszen egy esetleges ágazati krízis esetén alapvető élelmiszerek belföldi forrásból való biztosítása
kerülhet veszélybe. Tovább rontja a
helyzetet, hogy sok pékség nem
tudja követni az általa előállított termékek valós költségeinek alakulását,
nem kalkulál a költségelemek változásaival.
A fennálló helyzet kivizsgálása
és a termelési költségek szemléltetése céljából a Magyar Pékszövetség kezdeményezésére, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara támogatásával az Agrárgazdasági Kutatóintézet elkészítette A jelentősebb forgalmú
sütőipari termékek költség- és
jövedelemvizsgálata című tanulmányát. A megfelelő módszertanon alapuló adatgyűjtést és az
ágazati szereplők összesített
önköltségét figyelembe vevő kalkulációt az Agrárgazdasági Kutató
Intézet (AKI) végezte el. Az önköltség-kalkuláció a szakágazatban
fennálló rendszeres és önkéntes
vállalati adatszolgáltatáson alapuló valós költségeket, valamint
ezek várható alakulását figyelembe véve információt nyújthat
ahhoz, hogy a vállalkozások egyedi helyzetük mérlegelésével kiala-

kított saját átadási áraikat megállapítsák.
A hazai sütőipari vállalkozások
négy kiemelt terméke – a fehér
kenyér, a félbarna kenyér, a vizes
zsemle és a tejes kifli – költség- és
jövedelemhelyzetének szempontjából rendkívül vegyes a kép a
pékségek között. Megállapítható,
hogy a kenyérfélék előállítói érté-

Ebből következik, hogy a sütőipar
sokkal érzékenyebb a munkaerőpiacon bekövetkező változásokra
az élelmiszeripar egyéb szakágazataihoz képest. A szükségszerűen és dinamikusan tovább növekvő bérköltségek tovább rontják a
szakágazat jövedelmezőségét.
Bár a 2017. évi adatok alapján a
tanulmányban vizsgált termékek
fogyasztói átlagára emelkedett
(kenyér 4 százalék, zsemle 10 százalék), a BL55 és BL80 lisztek feldolgozói értékesítési ára pedig
4–4 százalékkal csökkent, a gaz-

a kilogrammonkénti 181 forintot,
miközben az értékesítési átlagár
175 Ft/kg közelében volt 2017-ben,
tehát minden megtermelt kilo
gramm fehér kenyér után átlagosan 6 forint veszteséget realizáltak
a gyártók. Ennél magasabb, átlagosan 184 forint/kilogramm önköltségen termelték a félbarna kenyeret, az értékesítési ár viszont alig
haladta meg a 160 Ft/kg értéket. A
legnépszerűbb péksütemények –
vizes zsemle, tejes kifli – esetében
minimális eltérés mutatkozik a teljes önköltség és az értékesítési árak

kesítési ára nem elegendő a termelési költség fedezésére.
A tanulmány értelmében a termelési költségek csaknem felét a
munkaerőre és a fő alapanyagra, a
lisztre fordított kiadások teszik ki
(49 százalék), emellett a személyi
jellegű ráfordítások is jelentős
költséget (30 százalék) jelentenek
a vállalkozások számára. Az AKI
korábbi eredményei is azt igazolták, hogy az élelmiszeriparon
belül a sütőiparban a legjelentősebb mértékű a munkaerőköltség.

dasági környezet mégis romlott a
sütőipari vállalkozások számára.
Ez magyarázható azzal, hogy a
bérek növekedési üteme egyre
nagyobb (2017-ben 15 százalékos
volt a minimálbér emelkedése).
Ráadásul a fogyasztói árak növekedése nem feltétlen van összhangban a sütőipari termékek
előállítói átadási, értékesítési árának növekedésével.
A legnagyobb forgalmú sütőipari termék a fehér kenyér, amely előállításának önköltsége meghaladta

között. Fontos megállapítás, hogy
az értékesítési árak alakulása nincs
összhangban az önköltséggel,
tehát nem elegendő a termelési
költség fedezésére.
A szakágazat jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy az
átadási árakban érvényesíteni
tudják a reális, felmerülő költségeket, valamint a kiadások és a
munkaerő-hatékonyság monitorozása, a szakképzett munkaerő
megléte.
n NAK

Több száz tejautomata megmaradását
segíti a jogszabály-módosítás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív
közreműködésének és az érintett szakminisztériumok segítő hozzáállásának
köszönhetően enyhült több száz tejautomatára vonatkozó szabályozás, ezáltal
biztosítva további üzemeltethetőségüket.
Az automaták és a NAV elszámolási rendszere közötti adatkommunikáció biztosítása érdekében 2017
januárjában hatályba lépett a
31/2016.(IX.2.) NGM-rendelet,
amely minden az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül
végző automatát üzemeltető számára kötelezővé teszi a berendezések Automata Felügyeleti Egységgel (AFE) felszerelését. A szabályozásnak megfelelés számos nyers-

tej-automatát üzemeltető termelő,
vállalkozás számára aránytalan
mértékű terhet eredményezett, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) ezért a szabályozás átalakítását kezdeményezte.
Több tejtermelő és tejautomatát
üzemeltető kamarai tag vállalkozás
jelezte a NAK felé, hogy az országban számos olyan kifogástalanul
működő, az élelmiszerhigiéniai és
-biztonsági előírásoknak megfele-

lő, két-három éve gyártott automata berendezés üzemel, amelyeknél
az AFE felszerelése és bekötése
csak az automata korszerűsítése
után lehetséges. A korszerűsítés
költségei pedig a több százezer
forintot is elérhetik, és az igénybe
vehető támogatás összegét jelentősen meghaladják. Amennyiben
azonban az ilyen, néhány éve gyártott eszközöket az üzemeltetők
újakra cserélnék, szintén jelentős
többletterheik keletkeznének,
miközben a már meglévő automaták sem extra nyereséggel üzemelnek (egy automataegység ára
körülbelül kétmillió forint). Azaz az
érintett kis és közepes méretű vállalkozások ellehetetlenültek volna,
ugyanis legtöbbjük a tejtermelésre

és a tejautomaták üzemeltetésére
alapozta a működését, megélhetését.
A kamara a Pénzügyminisztériumhoz és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszterhez fordult a témában,
kérve annak felülvizsgálatát, hogy
az AFE felszerelése szempontjából
speciálisnak tekinthető tejautomatákat üzemeltetők – szakértői
vizsgálat alapján – mentesülhessenek az egység beszerelésének
kötelezettsége alól, és adatszolgáltatási kötelezettségüket egyéb
módon teljesíthessék a NAV felé.
A megkeresett hivatalok megoldásra törekedve fogadták a kezdeményezést, és felülvizsgálták a
jelzett rendeletből eredő kötelezettségeket. A tárca nélküli
miniszter és a Pénzügyminisztérium is támogatta a kamara javaslatát, és módosította a korábbi
NGM-rendeletet, valamint az
ahhoz kapcsolódó támogatási
jogszabályt, a módosítás 2018.
június 29-én kihirdetésre is került.
Az új szabályozás szerint elavulásig üzemeltethető „az az automataberendezés, amely kizárólag
nyerstejet értékesít, és amely
vonatkozásában az üzemeltető a
felügyeleti szolgáltatóval 2018.
június 30-ig megkötött szerződéssel rendelkezik vagy rendelkezett,
és amelyről a felügyeleti szolgáltató megállapította, hogy az AFE
nem szerelhető be. A rendelkezést
a 2018. június 30-ai hatálybalépéskor folyamatban lévő jogviszonyokra és eljárásokra is alkalmazni
kell”. A rendeletmódosítás rendezi
az AFE-vel fel nem szerelhető,
nyerstejet értékesítő automataberendezésekkel kapcsolatban felmerült problémát minden olyan
esetben, amikor az érintett tejtermelők a felügyeleti szolgáltatói
szerződés megkötésére vonatkozó
kötelezettségüknek eleget tettek.
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Hűtőházat,
gabonatárolót,
istállót, gépszínt, feldolgozó épületet egy kézből!

Mindezt a CELLSPAN Kft.-től!
A Cellspan Épületelem Gyártó
és Forgalmazó Kft. számos könynyűszerkezetes beruházás kivitelezőjeként már több mint húsz
éves tapasztalat van a hátuk
mögött. Minden típusú épület
kivitelezésében otthonosan
mozognak. Pályázattal vagy
hiteltámogatott beruházással
megvalósított épület esetén
érdemes támaszkodni rájuk!
A Cellspan Kft. referenciái
között mezőgazdasági feldolgozó épületek, gépszínek, gabonatárolók, hűtőházak, istállók, tűzivíz-tározók, hídmérlegek egyaránt megtalálhatóak.
Ha olyan megbízható generálkivitelezőre van szüksége, amelyikkel csarnoka költséghatékonyan, időveszteség nélkül, gyorsan, viták és feszültségek nélkül
készül el, akkor az ön számára a
Cellspan Kft. a valós megoldás.
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Cellspan Épületelem Gyártó és Forgalmazó Kft. 4233 Balkány, Kállói u. 95. • Telefon/fax: 36-42/400-509 • E-mail: level@cellspan.hu • www.cellspan.hu

NYÁRI
AKCIÓK

Akár 50%-kal is
csökkentheti

it!
irodai és nyomtatási költsége

Online számlázási problémájára
itt az egyszerű, olcsó megoldás!
• Akciós nyomtatók, a készlet erejéig – hozzá költséghatékony tonerek
• Szervizháttér, olcsó nyomtatás lehetősége
• Környezetbarát újrahasznosított termékekre 24 hónapos 100%-os gyártói garancia

Irodaszerek széles választéka

• Minden, ami egy irodába kell, nálunk megtalálja a 900 termékes kínálatunkból!
• Magyar gyártótól magyar termék

Az olcsó ár reményében ne fürkésszen megbízhatatlan
honlapokon, ne keresgéljen az üzletetekben.
Válasszon magyar partnert!
A ReCopy Kft.-nél piacvezető árakkal várjuk!
A telefonon leadott megrendelését 24 órán belül
házhoz szállítjuk az ország egész területén!

Tel: +36-30/32-67-333
info@recopy.hu
www.recopy.hu

190354
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II. NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK

Elmarasztalta a bíróság, de továbbra is
fontosnak tartja a kiállást az ágazat érdekeiért
Hegedűs Imre sok éven át szervezett demonstrációkat a tejágazatban
korábban uralkodó áfacsalások, az önköltség alatti nyerstejárak, a
kiskereskedelmi láncok gyakorlata miatt. Egyik 2014-es akciója kapcsán nemrég elmarasztalta a bíróság, ami ellen fellebbez. Mint mondja, nem a törvény szerint, de a saját és szaktársai igazságérzete mentén cselekedett, és továbbra is vallja, hogy ha szükséges, ki kell állni
mindenkinek a jogos érdekeiért.
– Mit érzett, amikor a 2014es demonstrációk után két
évvel kapott egy levelet,
miszerint egy év két hónap
börtönre ítélik?
– Bevallom, megijedtem. De fel
is háborodtam. Nem tapasztaltam
rosszindulatot az igazságszolgáltatás részéről, csak a szabályok szerint jártak el. Az
egyik 2014-es gyáli demonstráció miatt – amit a tejtermelők demonstrációs bizottságának cselekvési tervekért
felelőseként szerveztem –
jelentett fel engem és két társamat egy importőr cég. Trágyát öntöttünk a telephelyük
elé, a bíróság először tárgyalás nélkül ítélt el, a hulladékgazdálkodási törvény megsértése miatt. Társaim büntetését öt évre felfüggesztették, ők munkájuk mellett
önkéntesen sajtkészítési
bemutatókat tartanak. Pártfogó
felügyelőjük is van.

– Ön végül perre ment. Most
hol tart az ügy?
– A tárgyalások után nemrég első
fokon megrovást kaptam, azaz
lényegében bűnösnek ítéltek. Fellebbeztem ez ellen. Ebben a folyamatban eddig is és ezután is segít a
tej terméktanács, állja az ügyvédi
költségeket és az esetleges pénzbírságot.

– Hogy élte meg az utóbbi
négy évet?

– A demonstráció körüli napok
mozgalmasak voltak pszichésen is,
hiszen olyanra készültünk, ami
nincs mindennap. A tetteink után
nem volt célunk elbújni, hiszen mi
töltöttünk fel a netre fotókat arról.
A számos akciót követően csak egy
cég tett feljelentést, jöttek a rend-

őrségi kihallgatások, az ügyész, a
bírósági tárgyalások. A barátok,
szaktársak, a terméktanács, a
kamara mindvégig mellettem állt.
Tudtam, hogy nem vagyok ártatlan, de hittem és hiszek abban,
hogy abszolút helyesen cselekedtem.

– Nyugati országokban
komoly hagyománya van a
markáns gazdademonstrációknak; úgy látszik, itthon
nem teljes az elfogadottságuk. Mi motiválta a
demonstrációk szervezésekor?

– Hangsúlyoznám: nem felindulásból, hanem átgondoltan cselekedtünk. Kétszintű motivációm volt,
mindkettő mély meggyőződésből.
Egyrészt több mint tíz éve olyan
céget vezettem, illetve voltam a társtulajdonosa (Bicskei Mg. Zrt. – a
szerk.), amely tejtermelésből és -fel-

dolgozásból élt. Fontos volt, hogy a
piacon ki hogyan viselkedik, mennyit
kapunk a nyerstejért. Mivel a lengyel,
szlovák UHT tejek – nem bizonyított,
de vélelmezhető – áfacsalás miatt
olcsók voltak, a magyar tejek árát is
lehúzták hetven forint alá. A másik
ok ugyanez volt, nemzetgazdasági
szinten: jobb mindenkinek, ha
magyar állítja elő a tejet a magyar
vásárló számára.
Bementél a boltba, s azt láttad,
hogy olcsóbb a külföldi tej az itthoninál. Kimentünk külföldre megnézni,
megkérdezni, s azt tapasztaltuk,
hogy ott drágábban állítják elő a
tejet, mint mi itthon. Tizenéve a poli-

tika sem foglalkozott ezzel, azt gondolták, hogy a piac majd lerendezi.
Mi meg tudtuk: a szlovák, a lengyel
gazda nem kel korábban nálunk,
nem ügyesebb – mégis olcsóbb itt
az ő teje. A kiskereskedelmi láncok
pedig vérlázítóan viselkedtek.

– Visszanézve hogy látja, mit
értek el?
– Biztonságosabb az ágazat, ha
nem is nagy, de van nyereség, kereslet van a magyar tej és tejtermékek
iránt. Most nincs ok utcára menni.
Úgy gondolom, a határozott fellépéseinknek komoly szerepe van a
korábbi áfacsökkentésben –
amit most a TTT erős lobbijának
is köszönhetően kiterjesztettek
újabb termékekre –, az ágazat
tisztulásában. Nagyon nehéz
évek voltak az elmúlt másfél
évtizedben. Volt, hogy tartósan
literenként húsz forint veszteség volt a nyerstejen. Nehéz
kibírni, de nem adta fel az
ember. Pár éve 70 alatt volt a
nyerstej ára, ma 95–98 forint, és
emelkedik; az elmúlt 24 hónapban nem volt 90 alatt az átlagár.
Míg korábban az EU-ban 25.
volt a magyar tejár, most már
elég régóta a 18.

– Ha úgy alakul, legközelebb
is a frontvonalba áll?
– Nem szeretném, ha olyan kép
alakulna ki rólam, hogy szegény
áldozat vagyok, hiszen nem akarom
sajnáltatni magam. Tudatosan tettem mindent, a magam és az ágazat
érdekében. Továbbra is azt gondolom, hogy nem árt, ha az embernek
van arra tehetsége és lehetősége,
hogy az érdekeit érvényesítse. A tejtermelő is ilyen: nem elég, ha jól el
tudja végezni a munkáját, tettekkel
és szavakkal is képviselni kell az
érdekeit.
n Pécsek Imre
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MEZŐHEGYES

2018.

szeptember 20-21.

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Még lehet jelentkezni kiállítónak
a II. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőhegyesre!
Folyamatos a jelentkezés 42 hektáros kiállításunkra, és bár gyorsan fogynak, vannak még szabad kiállítói helyek.
Az országban egyedülálló méretű és létszámú mozgógépes bemutató mellett szerepet kapnak a növénytermesztési technológiákat prezentáló mikro- és demóparcellák. A high-tech vonalat a mezőgazdasággal összekapcsoló
precíziós gazdálkodási eszközöket és technológiákat ismertető cégek, és természetesen a régió gasztro úttörői,
akik a szakmai szórakozást kényelmi és élvezeti értékekkel hivatottak emelni.
További részleteket a szantofoldinapok.hu
vagy a www.facebook.com/II.nakszantofoldinapok oldalon talál.

2
42
hektár

Miskolc
Salgótarján
Győr
Tatabánya
Szombathely
Veszprém

Budapest

Eger

Nyíregyháza

Debrecen

nap

Legyen részese Ön is
az élménynek,
találkozzunk Mezőhegyesen!

Szolnok
Székesfehérvár
Kecskemét

Zalaegerszeg

Békéscsaba

Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. Kiállítási Centrum

Mezőhegyes

Kaposvár

Szekszárd
Szeged
Pécs

JELENTKEZZEN MÉG
MOST KIÁLLÍTÓNAK!

+36 30 528 5682
szantofoldinapok@nak.hu

www.szantofoldinapok.hu
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Ősszel újra NAK Szántóföldi
Napok és AgrárgépShow

A magyar durumbúzát
nemzetközileg ismertté kell tenni

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) közreműködésével
– idén is megrendezi az ország legnagyobb szántóföldi kiállítását. A
II. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow–Mezőhegyes szeptember 20–21-én, 42 hektáros területen várja az agrárszakembereket; az
eseményre ingyenes a belépés.

Június 12-én Nádasd újszerű és rangos szakmai rendezvénynek adott otthont. A Nádasdi
Agrár Kft. telepén tartotta Durum Nap elnevezésű rendezvényét az Első Magyar
Durumbúza Termelési Rendszer.

A kamara által életre hívott, első
ízben tavaly megrendezett NAK
Szántóföldi Napok és AgrárgépShow
bemutató és kiállítás az ország legnagyobb szántóföldi szakmai rendezvénye volt. A 130-nál több kiállítóra az esemény két napja alatt több
mint 15 ezer látogató volt kíváncsi.
Idén a NAK a MEGFOSZ közreműködésével újra megrendezi a kiállítást,
aminek ezúttal a Békés megyei
Mezőhegyes, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság kiállítási centruma ad otthont, a tavalyinál még
nagyobb, 42 hektáros területen.
A NAK és a MEGFOSZ vezetői július
18-án együttműködési megállapodást írtak alá a rendezvény szervezésével kapcsolatban. – A tavalyi pozitív,
a várakozásokat is felülmúló szakmai
és látogatói fogadtatásra tekintettel a
kamara – a MEGFOSZ-szal együttműködve – idén is megrendezi a szántóföldi napokat. Azt a célt tűztük ki,
hogy ez a két nap széles körű tájékozódási pont legyen a gazdálkodóknak, és a gépbemutatók mellett a

demóparcelláknál termesztéstechnológiai újdonságokkal is készülünk. A
gazdálkodók közvetlenül szerezhetnek olyan releváns és naprakész
információkat, amelyek segítik őket a
fejlődést biztosító döntések meghozatalában – mondta Győrffy Balázs, a

NAK elnöke. – Visszaesett a hagyományos szabadtéri agrárkiállítások
jelentősége, új lehetőségek felé kell
nyitni. Ezért tavaly új koncepció alapján a NAK-kal útjára indítottunk két
egymást jól kiegészítő rendezvényt
egy helyen és egy időben – emelte ki

Harsányi Zsolt, a MEGFOSZ elnöke.
Ezzel az a célunk, hogy időt, energiát
és pénzt takarítsunk meg azáltal,
hogy évente egy alkalommal, egy
szabadtéri helyszínre koncentráljuk a
szakmát. A cél, hogy ne kelljen a termelőknek, forgalmazóknak és gyártóknak sok kisebb rendezvényen
részt venniük ahhoz, hogy ennyiféle
gépet és technológiát ki tudjanak
próbálni, meg tudjanak tekinteni –
hívta fel a figyelmet Harsányi Zsolt.
A belépés a látogatók számára díjmentes, ahogy a parkolás is.
n NAK

DriDanube – Aszálykockázat a Duna régióban
A klímaváltozás hatására a vízháztartás szélsőségessége fokozatosan nő, ennek következtében
hazánk egyre kitettebb az aszály
veszélyének. Az aszállyal kapcsolatos kockázatok mérséklésének
egyik lehetősége a vízfolyásokban rejlő kapacitások növelése.
A Duna vízgyűjtő területével
érintett országok összefogásá-

val jött létre a DriDanube projekt, amelynek fő célja a Duna
régió vízkapacitásának növelése.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat gondozásában lévő projekt – amelyben hazánk is részt
vesz – egy olyan önkéntes, társadalmi megfigyelő hálózat létrehozását célozza, ami a közel
valós idejű aszály hatásainak fel-

térképezésére képes a Duna
régióban. Ezen feltérképezéshez
egy rendszeres, hetente történő
adatszolgáltatásra van szükség,
egy olyan kérdőíves felületen,
ahol térkép segítségével kiválaszthatjuk a szóban forgó területet, és e területre vonatkozóan
adhatók meg a válaszok. A kérdések elsősorban a talaj állapo-

tára, szántóföldi növényekre,
gyepre, ültetvényekre, az
erdőállományok állapotára, az
öntözésre és a felhasznált víz
mennyiségére tér ki.
Az aszály hatásainak megfigyelésére létrehozott felület elérhetősége: http://questionnaire.intersucho.
cz/hu/.
n NAK

A rendezvényen – ami az Első
Magyar Durumbúza Termelési
Rendszer zászlóbontásának is
tekinthető – közel nyolcvan szakember volt jelen az ország minden
pontjáról. Neumann József, a termelési rendszer igazgatója köszöntőjében elmondta: négy magyar vállalkozás hozta létre a konzorciumi formában működő termelési rendszert,
amely a teljes durum termékpályáját
átfogja. Célja szerint összehangolt
és szervezett tevékenységgel egy
nemzetközileg is elfogadott márkát
épít fel, a kiváló minőségű magyar
durumbúzát. Mindezt az összefogásból adódó kollektív tudásra, a
megszerzett tapasztalatokra, a szakszerűségre és a céltudatosságra alapozzák. A szakember kiemelte még,
hogy üdvös lenne a magyar
fogyasztási szokásokat a hal, zöldség, gyümölcs és a durumtészta irányába átalakítani. Az, hogy egészségesebbek legyünk, mindenkinek
fontos kell hogy legyen.
A rendezvény nyitó előadását dr.
Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára tartotta. Beszédében kihangsúlyozta: egy termékpálya, úgy a
durumbúza jövőjét is az határozza
meg, hogy a szereplői jól tudnak-e
együtt dolgozni, piaci és szakmai
alapon jövedelmezően gazdálkodni.
Ezért is tartja fontosnak a termelési
rendszer létrejöttét, hiszen a támogatási rendszer csak kiegészítő
pénzforrás a fejlesztésekhez, az alapokat az érintetteknek kell megteremteniük, és az összefogással az
sikeresebbé válhat. Látva a jelenlegi
gabonapiaci folyamatokat, nagyon

hasznos olyan speciális irányokat
venni, ami stabil, kialakult piaci
kereslethez kínál alapanyagokat,
illetve állít elő élelmiszert, jobb eredményt, jövedelmet és termelési biztonságot szavatol – hangsúlyozta
Feldman Zsolt. Ilyen az Első Magyar
Durumbúza Termelési Rendszer –
tette hozzá.
Jól illeszkedett a témához az Erste
Bank vezető elemzőjének gabonapiac-előrejelzése Álljunk Trendbe címmel. Fórián Zoltán az Agrár Kompe-

alatt vagyunk a durummal, s a termés csupán egyötöde kerül a világpiacra, amelynek a bővülése megtorpant. Egyébként a durumbúza
ára az észak-amerikai (főleg Kanada)
készletek függvénye, habár középtávon stabilak az árak e tekintetben. A
termelési költség ez esetben ugyan
tíz százalékkal magasabb a kommersz búzáénál, de harmadával
magasabb az ára. Kontinensünkön,
pontosabban az Európai Unióban a
felhasználás magasabb a termelés
szintjénél, ráadásul növekvő tendenciát mutat az import igény, tehát
perspektivikus növényről van szó.
Megjegyezzük, hogy az unióban az
olaszok a legnagyobb tésztafogyasztók 24 kg/év átlaggal, amely
nagyjából négyszerese hazánkénak.

marketingszakértő, a Lánchíd klub
alapító tagja. Dr. Varga Zsolt
növényvédelmi szakértő a durumbúza speciális növény-egészségügyi problémáinak orvoslásához
nyújtott hasznos információkat. Dr.
Térmeg János tápanyag-gazdálkodási szakértő elmondta, miként
lehet kimagasló minőséget elérni a
durumbúza termelése során a
tápanyagok racionális felhasználásával. A jelenlévőkkel a durumbúza
termesztési technológiáját Mátyás
Ciprián, a Nádasdi Agrár Kft.
növénytermesztési vezetője ismertette.
Ennek lényege, hogy itt a legfontosabb a precizitás, nem a termésmennyiség hajszolása. A durumbúzának jó előveteménye a repce,

tencia Központ képviseletében állította, hogy egyre népszerűbb a
durumbúza, és a miértekre hívta fel
a figyelmet. Ehhez szimbolikusan
világkörüli kitekintésre invitálta a
hallgatóságot, hogy megalapozzuk
beruházási döntéseinket. E szerint
egyelőre a világ összes búzatermelésének még csak a tíz százaléka

Fórián Zoltán még két fontos dologra hívta fel a figyelmet: az egyik a
specializálódás, a másik a szervezettség. Ezért fontos az Első Magyar
Durumbúz Termelési Rendszer.
Ezt követően a nemzetközi marketing, illetve a márkaépítés jelentőségére hívta fel a jelenlévők figyelmét dr. Köves András nemzetközi

szója és a borsó, viszont rossz a
kukorica vagy kalászosok után vetni.
Érzékeny a talaj minőségére, s jó
magágy-előkészítést igényel, a nitrogént három alkalommal kijuttatva. Csak a gyakorlatban már bizonyított fémzárolt vetőmagot vásároljunk!
n NAK
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Legyen
gazdasága
gazdaságos

Jobb feltételekkel és kedvezőbb áron
juthatnak tartályos gázhoz a kamaratagok

A tartályos gázt használó vagy
használni tervező kamarai tagoknak a kedvezményes tartályos
gázszolgáltatás igénybevételéhez
– az e-irodán történő bejelentkezés után – a NAK internetes portálján lévő (http://www.nak.hu/
kamara/tartalyos-gaz-igenyfelmeres) egyszerűsített igényfelmérést kell kitölteniük és online
beküldeniük.
Az igényfelmérésnél az elérhetőség átadásához hozzájáruló kamarai tagok adatait a NAK továbbítja a
Mol számára, amely – a kamarai
taggal egy előre leegyeztetett –
ingyenes helyszíni felmérés alapján ajánlatot készít. Az ajánlat elfogadása esetén a kamarai tag és a
Mol szerződést köt a NAK által elért
kedvezőbb árak és feltételek mentén.
A szerződéskötéstől számított
maximum 4 hét alatt megtörténik
a szükséges gázellátó rendszer

telepítése, műszaki engedélyezése,
és feltöltésre kerül gázzal a tartály.
A Mol a szerződő kamarai tagok
részére az adott honlapján hivatalosan közzétett listaárból az elfo-

ket a Mol a kért szállítási napra
vagy maximum az azt követő 3.
munkanap végéig kiszállítja.
A tartályos gáz szárítói felhasználása esetén egyedi megállapodás
alapján szállít a Mol, illetve kifejezetten a szárítói szezonban a cég
a telephelyeinek nonstop nyitvatartásával és a kiemelt ügyeleti
csapatával garantálja vállalásai
teljesítését a kamarai tagok számára.
A kedvezmény minden olyan
kamarai tagot érint, akinek a
jelenlegi tartályos gázellátásra
vonatkozó szerződése lejárt
vagy a közeljövőben le fog járni,
illetve aki a tartályos gázellátás
piacán újonnan megjelenő
fogyasztó. Azon kamarai tagoknak, akik már a 2018/2019. gázév
elejétől a Moltól szeretnének
tartályos gázt vételezni, célszerű
még augusztusban kitölteniük
és beküldeniük az online igényfelmérőt.
Egyéb esetben a kitöltés és a
beküldés később is elvégezhető,
folyamatosan lehet csatlakozni a
programhoz.

gyasztott éves mennyiség alapján
sávos árkedvezményt biztosít a
következők szerint. A Mol a kamarai tagok részére meghatározott
hitelkeretet is biztosíthat.
A telefonon, vagy e-mailen,
vagy a honlapon, illetve a kifejlesztett alkalmazáson keresztül –
akár a kért szállítási napot megelőző napon – leadott rendelése-

189774

A kamarai tagok energiaköltség-csökkentését segítő megállapodás született a Mol
Nyrt. (Mol) és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) között.

A technológia rohamosan fejlődik. Olyan új megoldások
válnak széles körben hozzáférhetővé, amelyek segítségével
a gazdaságok a korábbiaknál gazdaságosabban is
működtethetőek. Az elmúlt években az okos és zöld
megoldások népszerűsége Magyarországon is folyamatosan
növekedett: az ár-érték arányt tekintve egyre kedvezőbb
napelemes rendszerek mára már elérhető és vonzó beruházási
lehetőséget jelenthetnek a hazai gazdák számára is.

Eredményesek az energiatenderek
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) által kiírt vezetékes földgázbeszerzéssel kapcsolatos tenderen a köztestület tagjai a Nemzeti Közművek földgázszolgáltatójával, az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel (NKM)
szerződnek le a 2018/2019.
gázévre.
Az NKM adta be a legkedvezőbb ajánlatot, amellyel a tagok
energiaköltsége átlagosan 5 százalékkal, egyes esetekben akár
20 százalékkal lesz alacsonyabb
az egyénileg bekért árajánlatuk
alapján számított éves gázköltségeikhez képest.

A kereskedők között versenyeztetett portfólióban 32
kamarai tag volt, összesen
8,6 millió köbméter nagyságú
gázfogyasztással. A NAK által
még május végén kiírt felhívás
során elért legalacsonyabb indikatív gázár versenyképes volt a
piacon akkor reálisan elérhető
2,2–2,4 Ft/MJ közötti végfogyasztói árszinthez képest, és a
rendszerhasználati díjakkal számított összköltségben is kedvező volt. A visszamutatott indikatív árajánlat megítélése alapján a
tenderhez való csatlakozást
megerősítő tagok portfóliójára

kötelező érvényű árajánlatot
kért be a NAK a kereskedőktől.
Az összköltség szempontjából
legkedvezőbb kötelező érvényű
árajánlat eredményét elfogadó
tagok az NKM-mel szerződnek
le, míg az NKM-mel nem szerződő tagok a NAK által elért árakat
és feltételeket referenciaként
használva szintén alacsonyabb
árakat, valamint kedvezőbb feltételeket tudtak elérni a kereskedőiknél, így ezt is a NAK tender
pozitív eredményeként lehet
elkönyvelni.
A NAK portálon havi szinten
publikált villamosenergia-piaci

prognózisok, illetve – az indikatív
árak megítélése eredményeként
– a tenderhez csatlakozó kamarai
tagok többségének döntése alapján a NAK tender 2018. harmadik
negyedév második felében kerül
majd kiírásra, bízva abban, hogy
a – nyári hőség miatti klimatizálás
utáni – villamosenergia-kereslet
csökkenése az energiaárak csökkenésével jár majd kora ősszel. A
tendert megelőzően a portfólió
kapcsán új indikatív árajánlati felhívásra kerül majd sor a kereskedők körében, hogy a tagok láthassák a villamosenergia-piacon
kialakuló árakat.
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Bízza szakértelmünkre napelemes rendszere kiépítését:
teljes körű ügyintézést vállalunk a tanácsadástól a rendszer
telepítésén át egészen annak hosszú távú biztonságos
működtetéséig és karbantartásáig. Sőt! A telepítés
helyszínének környezeti és geodéziai tulajdonság-felmérése
mellett a műszaki és gazdasági paraméterek optimális
kiválasztásában is segítjük ügyfeleinket.
A napos órák száma évről évre nő*,
fogja velünk munkára a Napot!
Kérjen személyre szabott ajánlatot!

eon.hu/uzletisolar
A képen az E.ON által megtervezett,
kivitelezett és fenntartott szakolyi
napelemes kiserőmű látható.

*A MET.hu éghajlati visszatekintője szerint 2017-ben jelentősen, 27%-kal több volt
a napos órák száma, mint az 1981 és 2010 közötti átlag. (Forrás: www.met.hu)
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Közepes termés, de
jó árak az aratás kezdetén
Korán indult idén az aratás, a munkát
pedig a gyakori esőzések igencsak megnehezítették. A kamara megyei elnökei
szerin nem lehet számítani lényeges piaci
ármozgásokra, mivel nincs jelentősebb
árbefolyásoló tényező. A világpiaci készletek továbbra is jelentősek.
Idén közel 1,7 millió hektárról
takarítottak be a gazdák őszi vetésű növényeket. Az április-májusi
forró időjárás miatt az idei évben
korán beértek a nyári betakarítású
növények. Több területen kényszerérés mutatkozott. Mindez a
termésátlagokra is befolyással
volt, a kalászos gabonáknál az
előző évhez képest közel 10 százalékkal, a repcénél 7–8 százalékkal, a zöldborsónál 15 százalékkal
alacsonyabb termésátlagok keletkeztek – mondta a NAKlapnak
Gáspár Ferenc. A kamara Bács-Kiskun megyei elnökének beszámolója szerint június első napjaiban
megkezdődött az őszi árpa betakarítása: 11 és 16 százalék közötti
nedvességtartalommal vágták az
árpát. Termésátlaga meglehetősen széles intervallumban mozgott: hektáronkénti három és
nyolc tonna között, a megyei
átlag így a hektáronkénti 4,7
tonna lett. A június 8-án megérkezett hidegfrontig a gazdálkodók
az árpatermés egyharmadát betakarították. Az egész júniusra jellemző csapadékhullámok helyenként néhány nappal hátráltatták a
betakarítást, de súlyosabb hatásuk az volt, hogy rontották a búza
minőségét és belvizek is keletkeztek területeinken. Több termelő
szivattyúzta a belvizet. A legsúlyosabban érintett gazdálkodók-

nál az adott növény (repce, búza)
egynegyedét, egyötödét nem
tudták betakarítani, annyira súlyosan károsodott a víznyomás
következtében.

Gyors kezdés,
nehéz haladás
A repce betakarítását már június 20-án megkezdték és alig több
mint két hét alatt végeztek vele a
gazdálkodók. A megyei átlagot
hektáronkénti 2,5 tonnára becsülték. Bácsban a búza betakarítását
a gazdálkodók Péter-Pál (június
29.) előtt néhány nappal megkezdték, és a területek 90 százalékán július közepéig a magtárakba
került a termés. Termésátlaga 4 és
8 tonna között alakult, a megyei
átlagot 4,3–4,6 tonnára várjuk
(2017-ben 6,7 t/ha volt) – mondta
Gáspár Ferenc. A minősége a közvetlenül a betakarítás előtt érkezett jelentősebb esőzések miatt
gyengébb, mint az elmúlt évben –
mutatott rá. Jellemzően alacsonyabb fehérje- és sikértartalmakat
mérnek, és alacsonyabb a hektolitertömege is. A zöldborsó sokat
szenvedett a csapadékhiány és a
májusi forróság miatt. Az öntözetlen területeken nagyon gyenge
termésátlaga lett. Az öntözött
területeken nagyon intenzíven
kellett öntözni. A zöldborsó ter-

mésátlaga 4,5 tonna/ha körül lesz,
míg az elmúlt évben 5,77 tonna
volt az öntözött és 5,2 tonna az
öntözetlen területeken.
Baranyában is a szokásosnál
mintegy két héttel korábban
mentek rá a földekre az aratógépek. Szakértők szerint az előző
évhez képest változás, hogy míg
akkor összességében ütemesen
tudtak haladni, s nagyjából egy
hónap alatt végeztek a betakarítással, idén közel két hónaposra
nyúlt ez az időszak. Idén a tavalyihoz képest pont fordítva alakul a
helyzet a minőség szempontjából
is: nagyon sok takarmány minőségű és kevés étkezési búza várható. A változás oka valószínűleg
a tejes érés idején lehullott többszöri nagy mennyiségű és intenzitású csapadék sikérkimosó hatása. A fajtaösszetétel tavalyhoz
képest alig változott. Az agrotechnika és a gazdálkodók felkészültsége sem marad el az előző években megszokottól.
Nagy problémát jelent, hogy a
malmi minőségű és a takarmány
minőségű búza felvásárlási ára
között nincs jelentősebb eltérés,
így a gazdálkodók a nagyobb
hozamú fajtákat – amelyek nem
javító hatású malmi minőséget
adnak elsősorban – termesztik,
így a minőségi kiesést a nagyobb
hozammal kompenzálhatják –
mondta Szólláth Tibor. A kamara
Hajdú-Bihar megyei elnöke szerint e fajtakör megfelelő sikértartalom esetén sem éri el a hagyományos fajták minőségét, mert az
egyéb, sütőipar szempontjából
fontos paraméterben gyengébb
értékeket produkálnak. Az őszi
búza esetében a Hajdúságban a
májusi szárazság miatt a kalászok

rövidebbek lettek, a szemek
kisebbek, a tavalyi termésátlagot
valószínűleg az idei nem éri el. A
korai érésű fajták betakarítása itt
is megkezdődött. A július közepéig betakarított búza minősége
változó: a takarmány minőség és
prémium minőség között ingadozik, de általánosságban 1/3 étkezési, 2/3 takarmány minőségű. A
termésátlag nagy szórást mutat,
3,5–8 t/ha közötti. A csapadékos
időszak miatt minőségromlásra
számítanak a felvásárlók. A közelmúlt hetek csapadékos, hűvös
időjárása miatt a betakarítása
vontatottan indult, de mára szinte
befejeződött.

Kissé drágábban
lehet értékesíteni
A szakértők szerint a felvásárlási
árak az előző évekhez képest 6–8
százalékkal emelkedtek, azonban
a gyengébb minőség és az alacsonyabb termésátlag várhatóan
nem tudja kompenzálni a magasabb felvásárlási árakat, így a gazdák jövedelmezősége nem javul.
Gáspár Ferenc megyei elnök
rámutatott: a betakarítás környékén 108–109 forint fix áron kereskedtek a repcével, július közepére
néhány forinttal feljebb ment az
ár, 111–112 forintra. A repce ára
szinte azonos a 2017. évi árral. Az
árpa- és a búzaárak 15–20 százalékkal feljebb mentek a 2017. évi
betakarításkori állapothoz képest,
mivel az idei évre csökkenő világpiaci készleteket jeleztek előre. A
tavaszi aszály is több országot sújtott, Nyugat-Európát, Ukrajnát és
Oroszországot is. Az árpánál meghatározó volt az arab és az olasz
kereslet, így az ótermésű árpa ára

2018 tavaszára 48 forintra ment
fel. Az új termésű árpát 43–45
forintér vásárolták a kereskedők a
betakarítás időszakában.
A búzakötésnél 2018. májusban
42–43 ezer forintos alapárak voltak, 1000–1500 forintos minőségi
prémiumokkal. Az ótermésű
búzánál 2018. májusban a malmi
és a javító minőségű búzát
53 000-ért lehetett értékesíteni. A
takarmánybúzánál a betakarítás
időszakára 44–45 ezer forintos ár
alakult ki, az ennél magasabb
minőségű kenyérgabonánál az ár
minőségi kategóriánként 1000–
1500 forinttal magasabb, így a
javító minőségű búza ára jelenleg
50 Ft körül mozog. A kereskedők
óvatosan vásárolnak, különösen a
magasabb minőségi kategóriákban.
Kukoricára vetés előtt és után
44–45 Ft-os előkötésre nyílott

lehetőség. Az ótermés május
elején 47–48 Ft-ért cserélt gazdát, júniusban 51 Ft-os adásvételről is lehetett hallani. Az idei
kedvező terméskilátások hatására a takarmánykukorica kötési
ára az elmúlt néhány hétben
1–2–3 Ft-ot lejjebb ment, most
42–43 Ft-ért kötnek a kereskedők. Az előrejelzések szerint
azonban a világpiaci készletek
1–3 százalékkal csökkennek az
idei évben.
A napraforgóárak jellemzően
nem mozdultak el a tavalyi szinttől,
sőt, az alacsony olajsavtartalmú
napraforgó ára néhány forinttal lejjebb ment a 2017. évhez képest. A
HO napraforgónál az elmúlt egykét hónapban néhány forinttal
emelkedett a kötési ár. Az LO napraforgót 88–90 Ft, a HO napraforgót 106 Ft +/- bonifikációért kötik a
kereskedők.

Nem várható
további
jelentősebb
ármozgás
A jövőben sem számítunk
lényeges piaci ármozgásokra,
mivel nincs jelentősebb piacbefolyásoló tényező – mondta
Gáspár Ferenc, jelezve, hogy a
világpiaci készletek továbbra is
jelentősek. A napraforgó- és
kukoricaáraknál hazánkban az
elmúlt évhez képest magasabb
termésre van kilátás, így még
csökkenhetnek is a jelenlegi
piaci árak, ami az utóbbi néhány
hétben már meg is mutatkozott.
A chicagói árutőzsdén (CME/
CBOT) a búza fronthavi jegyzése
tonnánkénti 190 dollárig emelkedett július 20-ig. A magyarországi fizikai piacon az AKI PÁIR

adatai szerint átlagosan 43–44
ezer forint/tonna körüli termelői áron cserélt gazdát a termény július első két hetében. Az
51–53 százalék közötti együttes
zsír- és fehérjetartalmú belföldi
szójababot átlagosan 115,7 ezer
forint/tonna, a minősítés nélküli
szójababot átlagosan 118,8 ezer
forint/tonna áfa és szállítási
költség nélküli termelői áron
vásárolták a feldolgozók, kereskedők júniusban. A fizikai piacon átlagosan 47 ezer forint/
tonna körüli áfa és szállítási
költség nélküli termelői áron
forgott az étkezési, 44–45 ezer
forint/tonna áron a takarmánybúza július első felében az AKI
PÁIR adatai szerint. A kukorica
hektáronként átlagosan 43–44
ezer forint körüli termelői áron
cserélt gazdát július első két
hetében.
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Gyenge termés várható a népszerű kajsziból
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) növénytermesztési szakemberei közös kajszi fajtabemutató rendezvényen mutatták be a
piaci igények kiszolgálására alkalmas kajszifajtákat. A Tordasi Fajtakísérleti Állomáson 2018. július
19-én tartott eseményen az
érdeklődők megismerhették a
késői érésű, fagytűrőbb fajtákat és
fajtaújdonságokat, valamint a legmodernebb művelési rendszerek
nemzetközi tapasztalatait.
Idén – a hagyományosan június
végétől augusztus közepéig tartó
kajsziszezonban – az utóbbi évtized leggyengébb termésére számíthatnak a gazdák, ugyanis a
március eleji kemény fagyok alaposan megtizedelték a termést. A
legjelentősebb károk a Nyugat-
dunántúli és Dél-alföldi régióban
következtek be, ahol szinte teljes
mértékben megsemmisült az idei
termés. Az átlagosan 30 ezer tonnás termésnek ezért kevesebb

mint a harmadát takaríthatják be
idén a termelők, ami sajnos még
az előzetes becsléshez képest is
visszaesést mutat. Jó hír azonban,
hogy az idei szezonban más gyümölcsfajokhoz hasonlóan a kajszi
is két héttel korábban érett, így
kis mennyiségben már június
közepétől elérhetőek voltak a
korai fajták – derült ki a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a
Nébih által a Fejér megyei Tordasi

Fajtakísérleti Állomáson tartott
kajszi fajtabemutatón.
„A kertészek ma már több száz
kajszifajta közül választhatnak,
amelyek közül az idei bemutatón
a fagytűrőbb fajták és a késői
érésű fajtaújdonságok kerültek a
fókuszba. Egy ültetvény telepítése
komoly anyagi ráfordítást igényel,
ezért kiemelten fontos, hogy a
termelők lehetőleg már a tervezéskor birtokában legyenek olyan

technológiai információknak,
amelyek felhasználásával termelésük biztonságát növelhetik, a
művelési költségüket csökkenthetik, a meghozott döntéseik eredménye pedig gazdaságilag is értékelhető lesz” – húzta alá dr. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos kertészeti és beszállítóipari osztályának
elnöke.
Lukács József, a Nébih tenyésztési és növénytermesztési elnökhelyettese kiemelte annak az
együttműködésnek a jelentőségét, amit a NAK és a Nébih a gazdálkodók aktív tájékoztatása
érdekében végez.
n NAK

Hatékony cellulózbontás és gombák
parazitálása tarlóhántáskor
NAKlap | 2018. JÚlIUS–augusztus

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy létezik-e olyan készítmény,
amely egyszerre gyorsítja a cellulóz bontását, kedvezően hat a
talajbiológiára, a növények tápanyag-utánpótlására és egyúttal
korlátozza a talajban a növényi kórokozókat is? A szakemberek
utánajártak a dolgoknak.
Az egyetemi oktatók olyan szereket vizsgáltak, amelyek nemcsak
nitrogénkötést, foszformobilizálást
és cellulózbontást támogató baktériumokat és enzimeket tartalmaznak, hanem a kórokozó gombákat
parazitáló Trichoderma és Coniothyrium gombákat is. Ezek egyike
az Azoter. Dr. habil. Pocsai Károly és
munkatársai a szer cellulózbontó
képességét Unger-féle módszerrel
vizsgálták, majd értékelték a kukorica termésnövelő hatását. A kutatók
megállapították, hogy a szer baktériumtörzsei a talaj élő csíraszámát
jelentősen megemelik, a cellulózbontást gyorsítják és igazoltan
növelik a termés mennyiségét a
gyökér- és szármaradványok lebontásának köszönhetően.

Terméseredmények (t/ha)
16

14,8

14,5

14,5

14,5

14

Csöves termés (t/ha)

18

13,6

13,5

Mulcs +
műtrágya

Műtrágya

12,8

12
10

9,9

8
6
4
2

0

Kontroll

AZOTER +
mulcs +
műtrágya

AZOTER

AZOTER +
mulcs

AZOTER +
műtrágya

Mulcs

A négyismétléses kukoricavizsgálat paraméterei és terméseredményei: Kontroll, Mulcs (búzaszalma), AZOTER (10 l/ha), műtrágya
(NPK=182/112/168kg/ha) és ezek kombinációi, SzD5%=0,856
Cellulózbontáson túl a fertőzésmentes talaj előkészítése alapkövetelmény. Tarlóhántáskor a gombafer-

tőzött szármaradványok bedolgozásával sajnos a kórokozó gombákat
ismételten visszaforgatjuk a talajba.
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A kártétel csökkentéséhez az AzoterF-ben meglévő Trichoderma és
Coniothyrium nemzetségű hiperparazita gombákat hívhatjuk segítségül. A Trichoderma nemzetség kutatásával dr. Kredics László (SZTE TTIK
Mikrobiológiai Tanszék) és csoportja
foglalkozik. Kutatásaik során megállapították, hogy számos Trichoderma törzs parazitaként képes különböző fonalas gombákat megtámadni, köztük a növénykórokozó Fusarium, Pythium, Rhizoctonia és Botrytis
fajokat is. Bizonyították, hogy egyes
Trichoderma törzsek képesek serkenteni a növények védekezési reakcióit is, amely az egész növényre
kiterjedhet, azaz a gyökérzóna trichodermás kezelése a vegetatív
részekre is pozitívan kihat.
A kutatással kapcsolatosan
bővebb információt dr. habil. Kredics
László Gomba gombának farkasa:
mikofungicidek a biológiai védekezésben című, a Biokultúra folyóiratban idén megjelent írásában találhatnak.

Újrahasznosított vizekben rejlő potenciál

Számos alkalommal elmondjuk,
hogy hazánk még víznagyhatalomnak minősül a délebben fekvő
országokhoz képest, azonban már
évek óta küzdünk azzal, hogy a víz
vagy sok, vagy túl kevés, ami egymást követő hetek alatt jelentkezik. A közelmúltban terjesztették
elő „a víz újrafelhasználására
vonatkozó minimumkövetelményekről” szóló rendelettervezetet,
amelyben az Európai Bizottság a
víztakarékosság mellett, a települési szennyvíztelepekről származó
tisztított szennyvíz újrafelhasználásában látja a vízhiány pótlásának
lehetőségét. Ez leginkább a mező-

gazdasági öntözésben játszana
nagy szerepet. A tisztított szennyvíz újrafelhasználása kis környezeti hatással jár, továbbá meghos�szabbítja a víz életciklusát, segít
megőrizni a vízforrásokat, ezáltal
biztosítja a vízkészletek hosszabb
távú rendelkezésre állását.
A javaslat egységes megközelítéssel biztosítja a mezőgazdasági
termékek biztonságát (a legszigorúbb minimumkövetelményekkel
az élelmezési célú terménykategóriában), másrészt a helyi közegészség, illetve a környezet
védelmét, illetve a víz minőségére
és ellenőrzésére vonatkozó mini-

mumkövetelményeket. Továbbá
az alapvető kockázatkezelési feladatokat annak biztosítására,
hogy a tisztított szennyvíz újrafelhasználása biztonságos legyen,
kezelje a vízhiányt és hozzájáruljon a belső piac hatékony működéséhez.
Hatalmas potenciál rejtőzik a víz
újrafelhasználásában. Izraelben
például a ’60-as években vetődött
fel először a szennyvizek újrahasznosítása, 20 évvel később pedig
már szinte az ország teljes
szennyvízhálózata és a tisztítást
végző infrastruktúra kiépült.
Mindez azt jelenti, hogy Izraelben
mára a szennyvíz közel 100 százalékát sikerül oly mértékben megtisztítani, hogy annak minősége
megfelel a mezőgazdaságban

való felhasználás minimumkövetelményeinek. Ez olyannyira megelőzi a korát, hogy a 2. helyen
végző Spanyolország is csak alig
20 százalékát tudja szennyvizeinek újrahasznosítani.
Megfelelően tisztított és ellen
őrzött használtvizek – amennyiben megfelelnek az előírt követelményeknek – újrafelhasználása
nincs kártékony hatással sem a
környezetünkre, sem az egészségünkre.
A javaslat, a hozzá tartozó mellékletek és a hatásvizsgálat vezetői összefoglalója 2018. augusztus
10-ig a http://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/initiatives/
com-2018-337_en oldalon véleményezhető.
n NAK

Az ÖN partnere a
vasútlogisztikában
Innováció. Ügyfélközpontú működés.

railcargo.hu

189787

A víz korlátozott erőforrás az Európai
Unióban, illetve területének egyharmada
vízstresszel küzd.
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Teendők a jogszerű földhasználat
igazolásáról szóló felszólításkor
Szeptemberben várható a Magyar
Államkincstártól azon felszólító végzések
kiküldése, ahol nem ellenőrizhető vagy
nem egyértelműsíthető a földhasználat. A
jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzés a 809/2014/EU rendelet 3. cikk
(2) bekezdése alapján ellenőrzésről történő
értesítésnek minősül.
Csak azok az ügyfelek kapnak
értesítést, ahol a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár)
nem talál semmilyen dokumentumot, amellyel bizonyítható lenne
a jogszerű földhasználat. Ezek az
értesítések minden esetben az
egységes kérelmet beadókra
vonatkozóan kerülnek ellenőrzés-

re. A Kincstár az új ügyfelek, újonnan támogatást igénylők esetén is
ellenőrzést végez. Ha nem találnak a közhiteles nyilvántartásokban földhasználatot igazoló adatot (tulajdonlap, földhasználati
bejegyzés), az egységes kérelem
benyújtása során sem került felcsatolásra földhasználatot igazoló

dokumentum, vagy az adatok,
dokumentumok nem teljes mértékben fedik az igényelt hektárnagyságot, abban az esetben az
ügyfelek felszólító végzést kapnak.
A felszólító végzés alapján nyilatkozatot kell tenni a gazdának a
földhasználat igazolására vonatkozóan. Ennek elvégzése továbbra is a Kincstár elektronikus kérelemkitöltő felületen tehető meg
és nyújtható be. Papír alapon való
benyújtás nem lehetséges!
A földhasználat igazolására
szóló dokumentum lehet például
egy szerződésmásolat, rokonság
igazolás, illetve minden olyan
egyéb dokumentum, amely hiva-

talból nem lekérhető, ellenőrizhető. Tehát nem a földhasználati
vagy tulajdoni lap beküldésére
van szükség ezekben az esetekben.
Újdonság, hogy az idei évtől a
Kincstár benyújtó felületén az
Elektronikus kérelembenyújtás/
egységes kérelem fül alatt található különálló mappa, ahol végzésenként, a végzésben található
kód megadása után fel lehet majd
csatolni a földhasználatra vonatkozó dokumentumokat. Hasonlóképp lehet használni, mint az egységes kérelem felületen való
dokumentumfeltöltést és beküldést.
n NAK/ Ribóczi Edina

Jegyzőkönyvre tett észrevétellel
gyorsítható az ügyintézési idő
Ha értesítést kapunk helyszíni
ellenőrzésről és az annak keretében kiküldött jegyzőkönyvről,
érdemes észrevételt tenni,
ugyanis nagymértékben gyorsítható az ügyintézési idő. Az értesítést az ellenőrzésben érintett
gazdálkodó kapja.
A jegyzőkönyvre tett észrevételt csak elektronikus úton lehet

megtenni, az erre kialakított felületen. A megfelelő menüpontok
kiválasztása, valamint a névre
szóló jelszó megadása után lehet
megkezdeni az ügyfél észrevétel
felület kitöltését. Az észrevételi
jogról való lemondás az aktuális
jegyzőkönyvre vonatkozóan
végleges, az nem vonható vissza.
Amennyiben szükséges, az ész-

revétel során csatolhatunk dokumentumot, a felület lehetőséget
ad ezek feltöltésére. A táblára/
táblákra vonatkozó csatolmány
feltöltésére a táblaszintű észrevételnél van lehetőség.
A rendelkezésre álló határidőn
belül az észrevétel korlátlanul
módosítható, azaz az utolsó észrevételben beadottak kerülnek

feldolgozásra. Az értesítésben
szereplő határidő letelte után
módosításra nincs lehetőség, de
a felületen az addig benyújtott
bizonylatokat meg lehet tekinteni. Amennyiben ellenőrzésről
kap értesítést, keresse fel egységes kérelmét benyújtó falugazdászát!
n NAK/Kovács Gyula
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Vidékfejlesztési Program aktualitások
Újra megnyíló pályázatok, valamint a
megvalósítási időszak fontosabb gyakorlati teendői.
Kis Miklós Zsolt július 3-ai tájékoztatása alapján idén újabb
pályázati lehetőség nyílik az élelmiszer-feldolgozás és a borászat
támogatására. Az ökológiai gazdálkodást folytatók számára is – új felhívás keretében – mintegy 15–20
milliárd forintot csoportosítanak át
a fel nem használt forrásokból.
A Vidékfejlesztési Programban a
beruházási támogatásokat utófinanszírozás keretében lehet
igénybe venni. Először megvalósul a beruházás, majd az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt
lehet benyújtani a bizonylatokat
elszámolásra. A kifizetési igénylés
lehet mérföldkövek közötti, mérföldkőhöz kötődő és záró. Utóbbi
kettő esetén a szakmai beszámolót is be kell mutatni az elérést
követő 15 napon belül. Rendkívül
pozitív irányú változás az Irányító
Hatóság részéről, hogy a kedvezményezett – az eddigi 6 hónap
helyett – 12 hónapon belül köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10 százalékával. Egy évben belül kell igazolni a
megrendelést is, amely a projekt
megvalósításának legalább 50
százalékára vonatkozik.
A kifizetési igénylés benyújtásának első lépése, hogy a kedvez-

ményezett rögzíti a bizonylatok
adatait. Az alátámasztó dokumentumok példányát elektronikus formában csatolja, továbbá rögzíti a
projekt előrehaladását bemutató
szakmai beszámolót, amennyiben
releváns. Záró kifizetési igénylés
benyújtásakor szükséges műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyv, forgalmi engedély (amennyiben releváns), használatba vételi engedély,
vízjogi üzemeltetési engedély,
hálózathasználati szerződés
(amennyiben releváns).
A fent leírtak csak tájékoztató
jellegűek és nem teljes körűek. A
megvalósításra vonatkozó részletes követelmények a Magyar
Államkincstár 31/2018. (V.30.)
számú közleményben, valamint a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben érhetőek el.
Az államtitkár a sajtótájékoztatón
szólt arról is, hogy döntöttek a helyi
piacok és a közétkeztetés fejlesztésére beérkezett pályázatokról. A felhívás keretösszege 12,6 milliárd
forint, amelyre 783 kérelem érkezett
be, közel 20 milliárd forintos igén�nyel. Az irányító hatóság eddig 336
kérelmet támogatott, mintegy 7,8
milliárd forint értékben. Ennek
köszönhetően helyi termelői piacok
vagy vásárterek kialakítása, illetve
közkonyhák fejlesztése valósulhat
meg – mondta. Kifejtette, emellett
újabb 84 pályázó kérelmét támogatták, akik főleg falusi turizmus fejlesztésére több mint 3,3 milliárd
forint támogatást fordíthatnak.

Közölte, az élelmiszeripari beruházásokat újabb 2 milliárd forint szolgálja, az állattartó telepek korszerűsítésére újabb 13 kérelem részesült
mintegy 1,7 milliárd forint támogatásban.
Arról is beszélt, hogy a kertészeti fejlesztésekre újabb 71 kérelem
nyert támogatást, közel egymilliárd forint értékben. Elmondta, a
fiatal mezőgazdasági termelők
pályázatai közül is újabb 53 nyert
mintegy 660 millió forint támogatást. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy jelenleg 27 vidékfejlesztési
felhívás nyitott, mintegy 300 milliárd forint keretösszeggel, amelyre
az elkövetkezendő időszakban
folyamatosan lehet pályázni.
n NAK/ Németh Bálint
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Útmutató készül
a vadkár felmérésére
A vadkár felmérése téren komoly előrelépést jelent majd az Egységes
Vadkárfelmérési Útmutató (EVU), amely a Szent István Egyetem
Vadvilág Megőrzési Intézete (mezőgazdasági kár) és a NAIK Erdészeti
Tudományos Intézete (erdei kár) szakembereinek közreműködésével
készül. A várhatóan rövidesen megjelenő útmutató négy pillérre épül
majd: a körülmények tisztázására, a terepi szemlére, a pénzügyi értékelésre és a szakvélemény készítésére.
A vadlegelőélőhely-fejlesztés
többéves tapasztalatait megosztó –
a SEFAG és a Syngenta cég által
közösen szervezett – 2018. június
28-ai szakmai napon Győrffy Balázs,
a NAK elnöke szemléltette, hogy
milyen jelentős is a vad- és mezőgazdálkodóknak egyaránt problémát
okozó jelenség. Mint mondta, 2010–
2016 között a kifizetett mezőgazdasági vadkár 2,1–2,6 milliárd, az erdei
vadkár pedig 110–160 millió forint
között alakult. A mezőgazdasági
vadkár 2016-ban ismét elérte, sőt
meg is haladta a 2015. évi szintet, és
így megközelítette a 2,6 milliárd
forintot. Ennek negyede Somogy
megyében realizálódott, majd Zala
és Baranya megye következett 13–13
százalékkal – tehát ezek a vadkárral
leginkább sújtott térségek. A NAK
elnöke megjegyezte, a vadkár növekedésének fő oka egyértelműen a
vad túlszaporodása. 1970 és 2016
között gímszarvas esetében hatszorosára, a dámszarvasnál és az őznél
huszonegyszeresére, a vaddisznónál
tizenötszörösére emelték a lelövés
mennyiségét, ennek ellenére a kifizetett vadkár jó esetben mérsékelten csökkent vagy stagnált, de jellemzősen inkább növekedett.
A helyzet kezelése érdekében
2013-ban tízéves nagyvadlétszám-apasztási program indult,
amely elsősorban a legnagyobb
problémát okozó vadfajokra (vaddisznó, gímszarvas, dámszarvas)
fókuszál. Ezt pedig beépítették a
tájegységi vadgazdálkodási tervek-

be, amely mintegy 40–50 százalékos
létszámapasztást ír elő a vadkár mérséklése érdekében. Győrffy Balázs
hozzátette, az utóbbi egy évtizedben számottevően megemelt lelövések jövőbeni fenntartása szükséges azonban ahhoz, hogy a nagyvadfajok létszáma és a nagyvad
körüli konfliktusok is csökkenjenek.
Viszont évenkénti bírálati eredmé-

nyek alapján az átlagos trófeaminőség nem romlott, hanem országosan
éppen kissé javult.

– A vadkár kérdéskörét az új
vadászati törvény új alapokra helyezi – mondta Győrffy Balázs. – A jogszabály rögzíti: a vadállomány nemzeti értékünk és a természetes életközösségek része, nem tekinthető
rendellenességnek megjelenése a
mező- és erdőgazdasági területeken. A vadkár felmérése terén
komoly előrelépést jelent majd az

Egységes Vadkárfelmérési Útmutató (EVU), amely a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete
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A PRRS-programban eddig elért
eredmények elvitathatatlanok

(mezőgazdasági kár) és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézete (erdei
kár) szakembereinek közreműködésével készül. A várhatóan rövidesen
megjelenő útmutató négy pillérre
épül majd: a körülmények tisztázására, a terepi szemlére, a pénzügyi
értékelésre és a szakvélemény
készítésére.
A NAK vezetője hozzátette, az EVU
egységesíti majd a vadkártérítési
eljárási folyamatot az egész országban. Cél, hogy alkalmazása a lehető
legrövidebb és legkorrektebb kárrendezési eljárást biztosítson. Elő kell
segítenie, hogy a legtöbb vadkárügy
első lépésben egyezséggel rendeződjön, és hogy a kárrendezési
ügyek ne kerüljenek a bírósági szakaszba. Fontos célkitűzés továbbá,
hogy a vadkár mértékének megállapítása objektív legyen, a felmérés a
kár megállapításában részt vevő személyek szubjektivitásától mentes,
ellenőrizhető és azonos végeredményt adjon. Ezáltal a földhasználók
és vadgazdálkodók közötti viszony
javulhat, közöttük vadkármegelőzésben és -elhárításban az együttműködés növekedhet, és így a tényleges
vadkár csökkenhet.
A vadkárrendezés folyamatáról
annyit elárult, hogy főszabály szerint a vadászatra jogosult a vadászati törvényben foglaltak alapján
köteles a vad által okozott kárt a
károsultnak megtéríteni. A vadászati törvény megállapításából adódóan pedig a vad táplálkozása a gazdálkodás természetes velejárója,
amelyet a gazdálkodó meghatározott értékhatáron belül – az okozott
kár 10 százaléka – köteles elviselni.
A kár megtérítése iránti igényt
annak bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon
belül írásban kell közölni a kárért
felelős személlyel.
n Raffai Ferenc

Kedvezményes hitelkonstrukciót készít elő
a gazdálkodóknak az afrikai sertéspestis
megjelenése miatt a szaktárca – derült ki
az Agrárminisztérium által szervezett
megbeszélésen. A tárgyaláson a PRRSmentesítés fontosságáról is szó esett. Az
országos főállatorvos szerint a programnak elvitathatatlan eredményei vannak.
Tematikus napot tartott az
Agrárminisztérium a sertéságazat
szereplői számára. A megbeszélésen a kisebb és nagyobb termelők, a feldolgozók és a különböző
szakmai szervezetek képviselői
vettek részt, olyan kérdéseket
vitattak meg az agrártárca veze
tőivel és szakembereivel, amelyek
alapvetően befolyásolják az ágazat jövőjét és mindennapi működését egyaránt. Az egyeztetéssel
kapcsolatban Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős államtitkár
lapunknak elmondta: az
afrikai sertéspestissel
(ASP) kapcsolatban sikerült kidolgozni egy csomagot, amely alapján valamennyi sertéstartó számára kamat- és költségmentes Agrár Széchenyi-kártya-folyószámlahitel biztosítását tervezik. Emellett
az eddig kihasználatlan
európai és tengerentúli
piacok eléréséhez érdemi
segítséget nyújtanak,
ezzel csökkentik a beszűkülő exportlehetőségek
miatti nyomást. Az államtitkár jelezte: az afrikai sertéspestis az elkövetkező
időszakban meghatározó
szerepet fog játszani a hazai sertéságazat működésében. Bár a
kórt egyelőre csak vaddisznóban
mutatták ki hazánkban, a megelőzés és korai felismerés továbbra is
kiemelt feladat, ezért júniusban új
rendelet jelent meg, amelynek

köszönhetően szigorúbb és részletesebb ellenőrzési szabályok
léptek életbe. Az exportpiacok
visszaszerzése érdekében a kormány folyamatosan egyeztet az
érintett országokkal. A tárgyalások eredményeként Hongkongba,
Új-Zélandra és Kanadába az érintett megyéken kívüli területekről
továbbra is lehetséges a sertéshústermékek exportja, ahogyan
Albánia és Georgia sem alkalmaz
korlátozást. A távol-keleti piacok
esetében Japánnal és Szingapúr-

légzőszervi tünetekkel járó szindrómája (PRRS) elleni védekezésben. A mentesítési programmal
kapcsolatban Bognár Lajos, országos főállatorvos lapunknak
elmondta: bár a kocalétszám
csökkenését sokan a PRRS-mentesítés számlájára írták, a visszaesés
ugyanakkor korántsem vezethető
vissza erre az egy okra. A mentesítés átmeneti állománycsökkentő
hatása elvitathatatlan, ugyanakkor az állatok tulajdonosai csak
akkor kaptak állami kártalanítást,
ha két éven belül visszatelepítési
kötelezettséget vállaltak. – Azok
a termelők tehát, akik a PRRS-
mentesítést jelölték meg tevékenységük befejezésének okaként, valójában a gazdaságtalan
termelésük miatt fejezhették be a
sertéstartást, vagy mert az ASP
hazai megjelenését követő átmeneti nehézségektől ijedtek meg –

ral pedig előrehaladottak a tárgyalások.
A sertéskonzultáció alkalmával
Nagy István agrárminiszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a
sertés reprodukciós zavarokkal és

mutatott rá a főállatorvos. További, a programmal kapcsolatban
megfogalmazott kritika, hogy az
állománycserét követően a telepek egy-két éven belül újra megfertőződnek, így gyakorlatilag
értelmetlen a mentesítés. – Ter-

mészetesen előfordulhatnak ilyen
esetek, de a mentes területeken
végrehajtott állománycserét
követően egyetlen telep sem fertőződött vissza az elmúlt 3–4 év
során. Ezért is folyik a PRRS-mentesítés alapvetően területi alapon
– mutatott rá a főállatorvos. Megjegyezte, hogy az idén három Hajdú-Bihar megyei, illetve egy Békés
megyei, korábban mentes nagylétszámú tenyésztelep is újra
megfertőződött. Ugyanakkor a
vizsgálatok szerint a fertőzés oka
a hiányos járványvédelem volt, és
emiatt tudott egy új, vad PRRS
vírus bejutni a telepre.
A főállatorvos leszögezte: a
programban eddig elért eredmények elvitathatatlanok. Mára
összesen 10 megye, 120 járás teljes közigazgatási területe, a nagylétszámú árutermelő hizlaldák
jelentős hányada, a nagylétszámú
tenyészállományok 86,8
százaléka, valamint a kislétszámú sertésállományok teljes egésze mentes
a szóban forgó betegségtől. A főállatorvos szerint
az országos program végrehajtási határideje
továbbra is 2020, ezt a
dátumot pedig tartani kell.
Egyrészt az évi 870 millió
forintos állami támogatást
eddig biztosítja a kormányzat, másrészt a piaci
előnyünk szempontjából
is fontos a mielőbbi mentesség elérése. A hazaihoz
hasonló kezdeményezések vannak folyamatban a
versenytársainknál, így
például az Egyesült Államokban,
Hollandiában és Dániában is. Bognár Lajos szerint egyébként az
elkövetkező 2,5 év múlva Magyarország teljes területe mentes
lehet a betegségtől.
n Köpöncei Csilla
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Újra aktuális a tápanyaggazdálkodási terv készítése
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a NAK Nonprofit Kft.
már három éve nyújt az egész
ország területén egységes feltételekkel tápanyag-gazdálkodási
terv készítés szolgáltatást a kamarai tagság részére. Ráadásul ez év
márciusától öt dunántúli megyében, Fejér, Zala, Somogy, Tolna és
Baranya megyék területén kísérleti jelleggel már az ezt megalapozó laboratóriumi talajvizsgálatot
is a falugazdászokon keresztül
igényelhetik a termelők.
A nitrátérzékeny területen mű
trágyát használó gazdálkodóknak
és a Vidékfejlesztési Program AKG
pályázati felhívásában szántóföldi
és ültetvényes tematikus előíráscsoportban részt vevő termelőknek kötelező az érintett területeken ötévente talajvizsgálatot
végeztetni, illetve az eredményekre alapozva évente tápanyag-gazdálkodási tervet is kell készíttetni.
Előbbi kötelezésen túl egyre nő

azon gazdálkodók száma, akik az
okszerű tápanyag-gazdálkodást
választják, ezáltal környezet- és
költségkímélő módon folytatják
gazdálkodásukat. A nitrátérzékeny
területen gazdálkodók, valamint
az AKG és ÖKO támogatást elnyert
gazdálkodók a tervek hiánya ese-

tén szankciókra is számíthatnak. A
szankciók elkerülése, valamint a
tudatos gazdálkodás terjesztésének érdekében működteti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
Nonprofit Kft.-je – névjegyzéki
tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadóval – a tápanyag-gazdál-

kodási terv készítése szolgálta
tását, amely az ország teljes területén azonos minőségben és azonos áron vehető igénybe, az alábbi gazdálkodási tevékenységekhez:
– Szántóföldi növénytermesztés
– Szántóföldi zöldségtermesztés
– Gyümölcstermesztés
– Szőlőtermesztés
A NAK által készített tápanyag-
gazdálkodási tervek teljes mértékben megfelelnek az aktuális jogszabályokban előírt követelményeknek, valamint a VP AKG
tápanyag-gazdálkodási tervre
vonatkozó előírásoknak is.
Fontos most áttekinteni a talajvizsgálat és tápanyag-gazdálkodási terv meglétét, hiszen az őszi
trágyázások előtti talajmintavétel
adhat megfelelő alapot a helyes
tápanyagpótlás számításához, a
megfelelő dózisok meghatározásához.
n NAK/Sztahura Erzsébet

Tízéves a Magyar Kukorica Klub és
a NAK együttműködése
A Magyar Kukorica Klub alapítására 2005. május 20-án gyűlt
össze egy 18 fős, foglalkozás szerint termelőkből, kutatókból és
kereskedőkből álló csoport a
Velencei-tavi Szúnyog szigeten.
Még az év végén – amikorra az
egyesületet bejegyezték – a tagok
száma 50-re emelkedett, s az
utóbbi években kiegyensúlyozottan 120 körül alakult. A célkitűzés
nem igazán változott az elmúlt
időszakban: a fő irány továbbra is
a mezőgazdasági tevékenység
szakmai alapjainak erősítése a
versenyképesség érdekében. A
klub tevékenysége is ehhez igazodik, olyan témákat felvállalva,

amelyek önmagukban is új információt, ismeretet állítanak elő, s el
is szállítják azt rendeltetési helyére.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával kialakult kapcsolatunk
számunkra nagyon fontos, hiszen
témáink közösek, s egy olyan kis
szervezetnek, mint a Magyar
Kukorica Klub Egyesület, elengedhetetlen, hogy a termelés irányára, a termelési módszerekre s
különösen a mezőgazdaságba
bejutó információra nagy hatást
gyakorló szervezeten keresztül
maga is szorosabb kapcsolatba
kerüljön a mezőgazdaság szereplőinek széles körével.

Szomorú jubileum, hogy éppen
tíz évvel ezelőtt futottunk össze
először a nyár elején elhunyt
Huber Jánossal, aki akkor még a
Baranya Megyei Agrárkamaránál
dolgozott. Ő volt az, aki először
értette meg „hivatalos” körökből,
hogy a verseny nemcsak egymás
legyőzését, hanem a sikerhez
vezető utak közös kitaposását is
jelenti. A már „bejáratott” terméstanúsítási és termésverseny ellen
őr tevékenységen túl számos
olyan terület vár még az együttműködés kereteibe szorításra,
amelyek országos kiterjesztése
közvetlenül hajthatná a gazdák
malmára a vizet, s amelyek előké-

szítésén már annyit fáradozott. A
Kukorica Termésversenyen kívül
említhetném a gazdaközpontú
fajtakísérletezést, a fajtakísérleti
eredmények kommunikációjának
hatékonyabbá tételét, a kukorica-
kártevők és csőbetegségek elleni
védekezések jobb szervezését, a
gazdák által beállított fajtasorok
információtartalmának javítását
módszertani fejlesztéssel, a klub
termésbecslési módszerének általánossá tételét. Az út, amit segített kitaposni, már járható, s most
a mi feladatunk, hogy járjunk
rajta.
n Dr. Szieberth Dénes elnök
Magyar Kukorica Klub
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Új kihívások vidéken – hagyományok
és átalakuló mezőgazdaság
Nemzetközi szaktanácsadási konferencia zajlott Moson
magyaróváron napjaink fejlett mezőgazdasági és élelmiszeripari technoló
giáiról a tradicionális
értékek megtartása
mellett.
Az 57. IALB /7. EUFRAS Szaktanácsadói Konferenciát 2018. június 17–21. között Mosonmagyaróváron rendezte meg a Széchenyi
István Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kara.
A rendezvény öt napján hazai és
nemzetközi kitekintést is nyújtva
szakmai előadások hangzottak el
és a résztvevők interaktív műhelymunkákon cserélhettek tapasztalatokat. A program részeként változatos témájú tanulmányutakon
szerezhettek új ismereteket, olyan
agrár- és élelmiszeripari vállalkozások felkeresésével, amelyek
tevékenysége ötvözi a hagyományokat és innovációt.
A tradicionális értékek megtartása mellett bemutatták napjaink

fejlett mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiái: smart farming – intelligens rendszerek,
valamint hogy milyen kitörési
pontokat találhatunk a jövő számára ezek által.
A plenáris ülést dr. Feldman
Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára nyitotta meg, aki előadásában beszélt arról, hogy a magyar
mezőgazdaság sikere azon múlik,

tud-e alkalmazkodni a változó feltételekhez. Ehhez az agrár-digitalizáció, a legkorszerűbb számítástechnikai eljárások, valamint a
precíziós gazdálkodás átvétele
nyújthat segítséget a termelőknek abban, hogy felvehessék a
versenyt a fejlett gazdaságokkal.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Ag
rárgazdasági Kamara elnöke elő
adásában bemutatta a NAK szervezeti keretein belül működő
Országos Szaktanácsadási Központ (OSzK) feladatait, eredményeit. Az OSzK engedélyezi, értékeli a szaktanácsadói tevékenységet, vezeti a szaktanácsadói névjegyzéket, szervezi a szaktanácsadók kötelező és a támogatott
szaktanácsadáshoz szükséges
képzéseit, továbbá ellátja a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság
titkársági feladatait.
A NAK két éve vette fel a kapcsolatot két, szaktanácsadó szervezeteket tömörítő európai szervezettel: a European Forum For
Agricultural And Rural Advisory
Servicesszel (EUFRAS) és a South
Eastern Europe Advisory Service

Networkkel (SEASN), amely szervezetekbe idén májusban kérte a
tagfelvételét. A EUFRAS uniós
szintű szervezet, a SEASN pedig a
délkelet-európai országokra fókuszál.
A NAK részt vesz egy H2020-as
projektben, amelynek célja a digitális korszak előkészítése. A projekt által részesei lehetünk egy
olyan folyamatnak, amely hozzájárul ahhoz, hogy a szaktanácsadók hatékonyan használják a
digitális eszközöket és szolgáltatásokat a termelékenyebb és
fenntarthatóbb mezőgazdaság
érdekében.
A konferenciára 23 országból
309 szakember érkezett és négy
szaktanácsadói szervezet is képviseltette magát. A résztvevők megvitatták, hogy a modern technológiák térnyerése hogyan befolyásolja a szaktanácsadói munkát és
a hagyományos szaktanácsadói
szerepeket, továbbá milyen közös
megoldásokat találhatunk ezekre
a kihívásokra.
n Varga Zsuzsanna
szaktanácsadási csoportvezető
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Szakmakóstoló: pályaorientációs
hetet tartott a kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Képzési Igazgatósága az idei évben első
alkalommal, pilot jelleggel pályaorientációs hetet szervezett a Kiskunfélegyházi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium közreműködésével, amely a
„Szakmakóstoló” elnevezést kapta.
A NAK által szervezett pályaorientációs hét elnevezése könnyen
magyarázható: „Szakma”, mert az
egyhetes pályaorientációs program során a részt vevő diákok a
Gazda és az Állattartó szakmunkás szakképesítésekkel ismerkedhettek meg; „Kóstoló”, mert az
említett szakképesítések munkafolyamataiba, alapvető fogásaiba
kóstolhattak bele. A pályaorientációs hét 2018. július 16. és 20.
között került megrendezésre. A
programban 5–7. osztályos, pályaválasztás előtt álló diákok vettek
részt, akikre egy igazán mozgalmas és interaktív hét várt. Az
ismerkedést követően határszemlét tartottak az iskola tangazdasá-

gában, ahol betekintést nyertek a
szántóföldi növénytermesztésbe,
a kertészettel és állattartással
összefüggő munkafolyamatokba.
Többek között megtanulták és
gyakorolták a gazdasági állatok
almozásának és takarmányozásának fogásait, de a fogathajtás, a
lovaglás sem maradt ki a programból. Betekintést nyertek a termények feldolgozásába, így az
almalé és mentaszörp készítésébe, de a nyers zöldségek vákuumozására vonatkozó ismereteket
is elsajátították. A gazdálkodók
mezőgazdasági erőgépek bemutatásával lehetőséget biztosítottak a látottak valóságban történő
kipróbálására. Izgalmas élményt

nyújtott a különböző mezőgazdasági termények, élelmiszerek
érzékszervi vizsgálatával összekötött felismerési feladat. Hasonlóan
izgalmas volt a szabadulószobából való kijutás, amelyhez elengedhetetlen volt a megszerzett
tudás felhasználása. Ezen túl lehetőségük nyílt péküzem látogatására, ahol a sütőipar területére
nyertek betekintést. A pályaorientációs hét zárásaként a diákok a
megszerzett ismereteiket szüleiknek a Maradj Talpon vetélkedő
keretében mutatatták be. A prog-

ramban részt vevő diákok véleményének megismerése alapján
megerősítést nyert a szervezők
számára, hogy az élményalapú
ismeretszerzés felkeltette a mezőgazdaság iránti érdeklődésüket. A
pilot program eredményességére
való tekintettel a kamara a következő évben országos szinten tervezi megszervezni a „Szakmakóstoló” pályaorientációs hetet,
amely az agrár-szakképesítések
népszerűsítésére törekszik a
pályaválasztás előtt álló fiatalok
körében.
n NAK
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Debrecenbe kéne menni...
Magyarország egyik meghatározó, évenként megrendezendő mezőgazdasági és élelmiszeripari
szakkiállítása a debreceni Farmer-Expo idén már 27. alkalommal nyitja meg kapuit a hazai és külföldi szakemberek és érdeklődők előtt, augusztus 17-20. között. Közel 300 kiállító várja a látogatókat.
Jelentős számban képviseltetik magukat a hazai gépforgalmazók és gépgyártók legjobbjai.
Több élelmiszeripari kiállító kínálja kiváló minőségű hazai termékeit.
2018.08.17.
10:00
A KIÁLLÍTÁS ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓ
10:25-11:25 AGRÁRMINISZTERI FÓRUM
Dr. Nagy István,
agrár- és vidékfejlesztési miniszter
11:25-11:55 Díjátadók
Új Kenyér Ünnepe, kenyérszentelés
Helyszín:
Debreceni Egyetem
Böszörményi úti campus
SZÍNHÁZTEREM
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az idei évben is
közösségi kiállítóhellyel vesz részt az Expón, ahol a
kamarai szolgáltatások bemutatásán túl kóstoltatással egybekötött termelői piaccal, szakmai megbeszélésekkel, nyereményjátékkal és egyéb izgalmas programokkal várja a látogatókat. A Magyarok Kenyere
Program részeként Kenyérünnepet is rendezünk, a
szakkiállítás megnyitójával egybekötve.

SERTÉSTENYÉSZTÉSI KONFERENCIA
„Korunk nagy kérdése: az antibiotikum
mentes sertéstartás”
2018. augusztus 18. 9:00-16:20
SZARVASMARHA KONFERENCIA
„A siker a részletekben rejlik”
2018. augusztus 18. 13:30- 18:40

Várjuk Önöket szeretettel!
www.farmerexpo.hu
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Szervezők:
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lehetőségek. A projekt közvetlen
célja, hogy a programban részt
vevő iskolákban elősegítse a kertészeti tevékenység hosszú távon is
jól működő gyakorlatát, és egyúttal hozzájárul az agár szakképzés
népszerűsítéséhez.
A program 3 évre szól, Nógrád
megyére terjed ki és 10 közoktatási intézménynek nyújt lehetőséget, hogy Iskolakert programot
indítson el. A „Földforgatók”
programhoz pályázat keretében
lehet csatlakozni. A pályázatról és
további információkról a kamara
honlapján és a www.foldforgatok.
hu oldalon olvashat.
n NAK

es

gyakorlóterepen történő környezeti nevelése, valamint a mezőgazdasági tevékenységet megismerve
az ágazati pályaorientációt is segítsük. A pályázattal lehetővé tesszük
a felső tagozatos általános iskolások számára, hogy a kertet mint
élményt, felfedezést, örömet nyújtó közeget tapasztalják meg és
élményeiken keresztül kedvet kapjanak saját területük gondozásához. Elsődleges célunk, hogy felnőttkorban igényként jelenjen
meg a kertművelés és ezt használják az önellátásuk részeként, valamint a fiatalok számára megmutatkozzanak az agráriumban rejlő

BAROMFI KONFERENCIA
„A baromfitenyésztés aktuális kérdései”
2018. augusztus 17. 14:30-18:00

• Élőállat bemutatók
• Látványos tenyészállat felvezetés, show
bírálat
• Limousin Magyar Nemzeti Bajnokság
• Juh-kecske fajtabemutató és értékesítés
• Különleges lovas programok
• Gazdag közönségprogramok színesítik a
kiállítást

Se d

általános iskolák, ezért a hajdan jól
működő iskolakerti terek újraélesztésével, kiegészítve a mai kor igényeinek megfelelő új tevékenységekkel és módszerekkel, a program közoktatásba való beillesztése
kézenfekvő.
A Földforgatók Iskolakert program a NAK támogatásával és a Váci
Egyházmegyei Karitász koordinálásával Nógrád megye (mint a Váci
egyházmegye területének leghátrányosabb helyzetű térsége) teljes
területére kiterjedően, pilot projektként valósul majd meg. A
program célja, hogy hagyomán�nyá váljon az ifjúság természetes

HORTICO ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
KERTÉSZETI KONFERENCIA
„Aktuális problémák és megoldások
a kertészeti ágazatban”
2018. augusztus 17. 13:00-16:30

Ízelítő programjainkból:

Földforgatók 2018–2021 iskolakert program
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a Váci Egyházmegyei
Karitász az Iskolakertekért Alapítvány közreműködésével 2018
augusztusában iskolakert programot hirdet meg „Földforgatók”
névvel a Nógrád megyei általános iskolák részére.
Az iskolakertek olyan kertek,
amelyekben a gyermekek élményszerű közösségi tapasztalatokon
keresztül, játékosan vonhatók be a
kertészeti kultúra, tevékenység
megismerésébe, az élelmiszer-önellátást szolgáló lehetőségekbe.
Mivel az ifjúság nevelésének-oktatásának szervezett intézményei az

A 27. Farmer-Expón rendezendő konferenciák
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Amíg van kereslet, mindig lesz kínálat is!
Napjainkban erősen foglalkoztatja a gazdatársadalmat a Közös
Agrárpolitika (KAP) 2020 utáni alakulása, nincs ez másképp a
dohányipari szereplőkkel sem. A
feldolgozók a gazdák által megtermelt alapanyagbázisra helyezve
tudják fenntartani és fejleszteni
termékkínálatukat, a gazdálkodók
pedig a befolyt bevételből, valamint a támogatásokból tudják
finanszírozni termelési költségeiket, megélhetésüket, fejlesztéseiket, így létfontosságú, hogy a meglévő támogatási szint minél kisebb
mértékben csökkenjen, a tagállamok pedig kellően rugalmasan
tudják kezelni a termeléshez kötött
támogatásokat. Az idő sürget,
hiszen minden tagállamnak stratégiai tervet kell készíteni a KAP-ra
vonatkozóan, amit bizottsági felülvizsgálatnak kell alávetni, amelynek keretében eldöntik, hogy az
megfelel-e az EU célkitűzéseinek.
De mindezt megelőzően egyáltalán a stratégiai terv megalkotását

szabályozó EU szintű rendeletek
tartalmáról szükséges, hogy
egyezség szülessen, lehetőség szerint az európai parlamenti választások (2019 május) előtt, hogy minél
kisebb legyen az átmeneti időszak.
Ahogy a nagyobb európai
dohánytermelő országokban,
Magyarországon is elmondható,
hogy mind gazdasági, mind szociális jelentősége van a dohányter
mesztésnek, ugyanis az a gyengébb
területek hasznosításával, elmara-

dott régiókban, alacsonyabb iskolázottságú munkaerőt foglalkoztat.
Ezek mellett segíti a népesség vidéken maradását, és nagyban hozzájárul a művelt tájkép megtartásához. A szektor mindezekkel az
adottságokkal kézimunka-igényes,
nagy hozzáadott termelési értékű,
legális terméket állít elő.
A dohányzás oly sokszor hangoztatott negatív hatásain túl meg kell
továbbá jegyezni, hogy az Európai
Unióban meghatározott szervezeti

struktúra van a dohánytermelő ágazaton belül, a tagállamokban szakmai szervezetek (itthon a Magyar
Dohánytermelők Országos Szövetsége – MADOSZ), valamint ezeket
összefogó szakmaközi szervezet is
létezik (amely a 2016-ban alakult
European Leaf Tobacco Interbranch
organization – ELTI). Az unióban a
termelést szigorú szabályok alapján
folytatják, minden termelő és felvásárló szerződéses kapcsolatban áll,
a rendszer 100%-osan nyomonkövethető, az európai feldolgozók
által készített dohánytermékek
pedig jó minőségben, a fogyasztók
egészségügyi jólétét előtérbe
helyezve készülnek el, így ha a mostani rendszer ellehetetlenül, a kereslet valószínűleg továbbra is fennmaradna, ám azt importtermékek
fedeznék, amelyek gyártásáról és
eredetéről vélhetően jóval kevesebb információ lesz elérhető.
n Pető Krisztina
vezető élelmiszeripari
szakértő

Ismét a Free From&Functional Food
kiállításon jártak tagjaink
Hatodik alkalommal nyitotta
meg kapuit Európa legnagyobb
„mentes” (vegán, bio, egészséges, sport, mentes, kóser stb.)
élelmiszereket bemutató nemzetközi kiállítása, a Free From&Functional Food, amelyen a NAK
szervezésében részt vevő 13 fős
csoportban − részben kamarai és
résztvevői költségvállalás mellett − minden üzemméretű előállító, valamint a közétkeztetés is
képviselte magát.
A stockholmi eseményen a
legújabb termékek megismerése
mellett nemzetközileg elismert
előadók nyújtottak betekintést a
mentes termékek legújabb
trendjeibe, piacának alakulásába.

A program mellett részt vevő
tagjainknak lehetősége nyílt a

magyar külgazdasági attaséval is
egyeztetni a svéd piaci és esetle-

ges exportlehetőségek témájában.
A résztvevőknek köszönjük
jelentkezésüket és bízunk abban,
hogy további munkájukhoz
hasznos kapcsolatokat tudtak
kialakítani, illetve információkat,
ötleteket sikerült elsajátítaniuk.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatósága további lehetőségeket
tervez, amelyekről folyamatosan
megjelenő hírleveleinkben és a
NAK portálon tájékozódhatnak.
A kiállítás tapasztalatairól
további részleteket a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának júniusban megjelent hírlevelében
olvashatnak.
n NAK

29

NAKlap | 2018. JÚlIUS–augusztus

A közös agrárpolitika szinten tartásával
biztosítható az agrárium fejlődése
„Közös Agrárpolitika 2020 után – Segíti vagy hátráltatja a gazdákat az új közös agrárpolitika?” címmel tartott a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara kerekasztal-beszélgetést a XXIX.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében. Az esemény résztvevői hangsúlyozták, hogy a támogatáspolitika európai
szinten ne változzon, a magyar gazdák pedig legalább a korábbi
szintű forrásokat kaphassák meg.
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 2020 után alapvetően átalakul. A mezőgazdasági termelőknek a közeljövőben még a
jelenleginél is szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük ahhoz,
hogy ezeket a támogatásokat
megkaphassák, mindeközben
viszont csökkennek a közös
büdzsében az erre a célra elkülönített források. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által a témában
a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében Tusnádfürdőn megszervezett
szakmai kerekasztal-beszélgetésen egyöntetű következtetésként
elhangzott: a magyarországi és a
határon túli magyar gazdálkodók
alapvető érdeke, hogy ne változzanak a rendelkezésre álló forrá-

sok, hiszen csak így biztosítható
az agrárium további fejlődése.
Kis Miklós Zsolt, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára leszögezte: az mindenképpen pozitívum, hogy továbbra is
tudunk Közös Agrárpolitikáról
beszélni, de ezzel nem vagyunk
megelégedve. Az Európa Unió
agrárminiszterei azért lobbiznak,
hogy emelkedjen az agrárium számára biztosított összeg. A szakember kiemelte: Magyarország korábban már többször jelezte, hogy hajlandó lenne megemelni a befizetéseket, de ezzel párhuzamosan cserébe több forrást is kér. A következő
évek nagyon izgalmasak lesznek
Magyarország számára, mert most
dől el a felhasználható összeg nagysága – tette hozzá.

Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért
felelős országos alelnöke szerint a
KAP rendezésével kapcsolatban
meghatározó igényként merül fel a
stabilitás. A szakember felhívta a
figyelmet arra, hogy az ágazat össztársadalmi szerepe szűkül, egyre
nagyobb „küzdelmet” kell folytatni
a korábbi támogatások megtartásáért. A Közös Agrárpolitika legyen a
világpiaci tendenciákra reagáló
rendszer, csak így tartható fenn a
hatékonysága – tette hozzá.
Az európai uniós tagságunk és
az ebből fakadó közös agrárpolitikabeli részvételünk előny, hiszen a
fejlődést generálta, de nem kívánunk másodrendű állampolgárok
lenni – jelentette ki Jakab István,
az Országgyűlés alelnöke, a

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.
Az előnyökért komoly árat fizettünk, így mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy megmaradjon a
támogatási arányunk – húzta alá.
A büdzsé csökkentésével és az
adminisztráció jelentős növelésével azonban nem lehet a Közös
Agrárpolitikát működtetni – tette
hozzá Jakab István.
Csomortányi István, az Erdélyi
Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége elnöke elmondta: mindenki
számára elfogadhatatlan a Közös
Agrárpolitika tervezete, hiszen túlzó
elvárások mellett kisebb forrásokat
kíván biztosítani.
Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei elnöke
elmondta: gyakorló gazdálkodóként
megpróbálnak stabilitást teremteni,
felkészülni a jövőre. Ennek megfelelően a keret csökkentése elfogadhatatlan, hiszen így a jövőre való felkészülés nem biztosított. „Termelőként
azt látom, hogy egy jól működő KAP
a vidék megtartó erejéhez járul
hozzá” – hangsúlyozta Süle Katalin.
n NAK
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„Három tenger régió agrárkamaráinak találkozója”
Harmadik alkalommal rendezték meg
július 4–5-én a
„Három tenger régió
agrárkamaráinak
találkozóját”.
A Visegrádi Négyek Agrárkamaráinak együttműködésén alapulva, lengyel kezdeményezésre, egyelőre
nem formális keretek között létrejött
fórum első napján „A közös agrárpolitika 2020 után” címmel tartottak konferenciát. A litván, Vilniusban megszervezett rendezvényen a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarát Éder Tamás
élelmiszeriparért felelős országos
alelnök képviselte, aki a konferencia
előadásában ismertette a magyar
álláspontot az Európai Bizottság
2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretre és a közös agrárpolitika
jövőjére vonatkozó javaslatával kapcsolatban. A konferenciát követő
másnapi ülésen az aktuális piaci helyzetet bemutató hozzászólásában tett
előterjesztésében pedig felhívta a
figyelmet arra, hogy Európában

néhány nagyobb áruházlánc piackorlátozó magatartásával ki akarja zárni
az értékesítésből azon tojástermeléssel foglalkozó cégeket, amelyek ketreces tartást folytatnak. Magyarország és a Három tenger régió agrárkamarái – benne a V4-ek agrárkamaráival – elutasítják az áruházláncok
ilyen egyoldalú törekvéseit. Agrárkamaráink ennek megállítása érdekében szakmai egyeztetést folytatnak
és a szeptemberben, Prágában megtartandó következő ülésre magyar
koordinálás mellett közös kommünikét készítenek a témában.

össze a kamara, és kizárólag számukra teszi elérhetővé. A szolgáltatást – a NAK Telekommunikációs Kft. közreműködésével – a
partnercég Netfone Telekom Távközlési és Szolgáltató Kft. biztosít-

ja, smely a hazai piac meghatározó szereplője.
A másfél éve indult szolgáltatás
keretében jelenleg háromféle ked-

Házhoz visszük
az agrárium híreit!

NAKlap
A NEMZE T I AGR ÁRGA ZDA SÁGI K AMAR A L APJA

A konferencia záródokumentumában a részt vevő szervezetek a
bizottsági javaslat tükrében megállapodtak abban, hogy
– együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a 2020 utáni
közös agrárpolitika összhangban legyen országaink gazdálkodóinak közös érdekeivel;
– törekednek annak biztosítására, hogy azokban az esetekben, amikor országaink gazdálkodóinak érdekei eltérőek, a végső döntéseket a tagállamokra bízzák;
– elismerik, hogy a gazdálkodók számára biztosítandó egyenlő
jogoknak, egyenlő lehetőségeknek és tisztességes versenynek kell
azon alapvető értékeknek lenniük, amelyeken az Európai Unió
politikái alapulnak;
– ezen célok elérése érdekében közösen lépnek fel.

Még jobban megéri BirtOKOS Mobil előfizetőnek lenni
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara másfél éve indította el
mobilkommunikációs szolgáltatását, a BirtOKOS Mobilt, azóta az
előfizetők száma folyamatosan
növekszik. A tervek szerint ősztől
újabb tarifacsomagok lesznek, és elérhetővé válik a
nagyon várt bel- és kültéri
4G-lefedettség is a csak a
kamarai tagok számára elérhető szolgáltatónál.
A kamara szolgáltatásainak kialakításakor kiemelten
kezeli a tagok kiadásainak
csökkentését, ennek jegyében hozta létre a BirtOKOS
mobilkommunikációs szolgáltatást is, 2017-ben. A BirtOKOS
mobiltelefon- és mobilinternet-tarifákat kifejezetten a tagok igényeinek megfelelően állította
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vezményes díjcsomag (Start, Plusz,
Prémium) közül választhatnak a
kamarai tagok. Mivel a nagy mobilszolgáltatók nem kifejezetten a
kamara tagjainak igényeihez alakították ki csomagjaikat, a NAK-os szolgáltatás számos speciális elemmel testre szabottabb, ahogy
ezt a több ezer BirtOKOS előfizető már a gyakorlatban is
tapasztalja. A szolgáltatás versenyképes alternatívája a piacon elérhető más mobilcsomagoknak: nincsenek rejtett költségek, másodpercalapú a
számlázás, a megadott percdíjak normáldíjasak, ezek bármely belföldi irányba értendők,
nincs kapcsolási díj. A piacinál jóval
kedvezőbb tarifacsomagok az előfizetők közt díjmentes hívást tesznek
lehetővé, valamint a NAK mintegy

650 fős falugazdász-hálózatával is
ingyen beszélhetnek.
Az előfizetők még nagyobb megelégedettsége érdekében a Birt
OKOS-nál további újítások jelennek
meg a közeljövőben. Ősztől újabb
csomagokkal bővül a kínálat – a
régiek megmaradása mellett –, illetve több mobilnet áll majd rendelkezésre, valamint elérhetővé válik a
kül- és beltéri a 4G technológia a
BirtOKOS előfizetők számára ingyenesen. Minden kamarai tagnak
adott a lehetőség, hogy BirtOKOS
Mobil előfizető legyen. A hagyományos flottás megoldásokkal szemben a BirtOKOS Mobil mindig az
előfizetők igényeit és érdekeit követi. A szolgáltatásról további részleteket olvashat a www.birtokosmobil.
hu honlapon.
n NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja
átlagosan 340 000 postaládában hónapról–hónapra
A NAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosan
340 000 példánnyal, névre, címre szóló
terjesztéssel, a legnagyobb országos
lefedettségű, évente tíz alkalommal
publikált időszakos kiadvány, amely az agrárium
legfontosabb híreivel, kérdéseivel foglalkozik.
A lapból az ágazatban dolgozó őstermelők, kis-, középés nagyvállalkozók is hasznos információkhoz juthatnak.

ORSZÁGOS
TERJESZTÉS

Hirdessen a NAKlapban, agrárkamarai tagoknak

20% extra engedményt
biztosítunk!
HIRDETÉSI IN FORMÁCIÓ:
Tremmer Tamás lapmenedzser • +36-20/5347-137 • naklap@plt.hu
189020
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BIRTOKOS

I. ÉLELMISZER ÉS MARKETING
NEMZETKÖZI KONFERENCIA

MOBIL
AZ AGRÁRKAPCSOLAT

A XII. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK KERETÉBEN
2018 témája az innováció és együttműködések
az élelmiszer szektorban

KORLÁTLAN

TARIFACSOMAG
BIRTOKOS PREMIUM
2 GB tarifacsomag

8 096 Ft/hó

2 GB internettel

IDŐPONT: 2018. szeptember 27. (csütörtök), 13:00-16:30
HELYSZÍN: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.,
Kaposvári Egyetem, új tanügyi épület, 170-es előadó
Miről lesz szó?
Innováció, helyi termékek, együttműködés, gasztronómia,
védjegyek, fogyasztó, szemléletformálás, kommunikáció
Kik beszélnek?
Podravka, NÉBIH, Sapientia Egyetem, AMC, FINO-FOOD Kft.,
Agrárminisztérium, Balatoni Kör, DDRÉIK, Élelmiszer szaklap,
Kaposvár Kincse és még sokan mások
Kiknek ajánljuk?
Élelmiszeripari kis és nagyüzemeknek, kereskedelmi egységeknek,
gyakorlati szakembereknek, kutatóknak, hallgatóknak

BirtOKOS Mobil, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
telekommunikációs szolgáltatása
A nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni.
Jelen reklám nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű.
Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.
BIRTOKOSMOBIL.HU

BIRTOKOSMOBIL

Regisztráció: https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/kankonferencia2018/
Bővebb információ: somogy@nak.hu és http://www.kaposvarinapok.hu/

+36 1 696 00 96

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA
Amennyiben az Ön számára is fontos a hazai agrár- és az
élelmiszeripari szektor hatékony képviselete, erősítése,
emellett pedig szívesen dolgozna a mindennapokban egy
országos, támogató szervezet hasznos tagjaként kérjük,

TEKINTSE MEG AKTUÁLIS ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKET

honlapunk karrier oldalán:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
KÉPZÉSI REFERENS kollégákat
keres Bács-Kiskun -, Borsod-Abaúj-Zemplén -, Csongrád -,
Hajdú-Bihar -, Jász-Nagykun-Szolnok -, Pest -, Somogy -,
Szabolcs-Szatmár-Bereg -, Vas megyébe, valamint budapesti központjába.
A LEENDŐ KOLLÉGA FELADATAI:
•
•
•
•
•

duális képzéssel összefüggő tanácsadói, ellenőrzési és
adminisztratív teendők ellátása;
szintvizsgák szervezésével kapcsolatos operatív feladatok
elvégzése;
szintvizsgák lebonyolítása;
szakmai tájékoztatás a gazdálkodók, szakképzési
intézmények felé;
kapcsolattartás és együttműködés a társkamarákkal, szakképző
intézményekkel, valamint a NAK képzési referenseivel.

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN:
•
•
•

www.nak.hu/kamara/karrier

felsőfokú végzettség (preferáltan pedagógus képesítés);
legalább 3 éves agrárszakképzésben szerzett tapasztalat;
B kategóriás jogosítvány, saját autó, vezetési gyakorlat.

Önéletrajzokat a karrier@nak.hu e-mail címre
várjuk a pozíció, a megye és bérigény megjelölésével.

