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Az almaügy
és ami mögötte van
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 24 ezer hektár
gyümölcsültetvényéből 18 ezer hektár alma. A
megyében élő emberek életminőségét meghatározza a gyümölcstermés mennyisége, de különösen az ára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei szervezete kiemelt feladatának tekinti a
gyümölcstermesztők, a feldolgozók és a kereskedők közötti korrekt együttműködést. Ennek
jegyében július 6-án a szokásoknak megfelelően
egyeztetést hívott össze, amelyen részt vettek az
érintett piaci szereplők, az illetékes hatóságok,
valamint az érdekképviseletek vezetői is.
Az egyeztetés időpontját a gyümölcs korai
érése indokolta, amely több mint két héttel hamarabb kezdődött, a gazdák
pedig a korábbi évekhez hasonlóan fel akartak készülni a betakarításra,
egyeztetni akartak az árról, a szállítás ütemezéséről. Az egyeztetésen érzékelhető volt, hogy sem a kereskedők, sem a feldolgozók nem kívánnak nyilatkozni az árról. Egyetlen dologra koncentráltak csupán: bizonyítani, hogy
nagy termés lesz, túltermelés van a nagy almatermelő övezetekben, alacsony sűrítményár, ezért arra kell számítani, hogy az ár alacsony lesz. Senki
nem volt hajlandó árat közölni és arról is mélyen hallgattak, hogy Kínában,
az almaövezetben közel 13 millió tonnával csökkent a termés a fagykárok
miatt. Ez a mennyiség az Európai Unió teljes almatermésével azonos.
Derült égből villámcsapásként érte a termelőket, amikor bejelentették:
az ipari almáért 13 forintot adnának kilogrammonként, amely a szedés és
a beszállítás költségét fedezi csupán. Ők ezt tekintik korrekt együttműködésnek. Több mint két hétig tartó demonstráció, folyamatos egyeztetés az
almapiac szereplőivel és Nagy István agrárminiszter úrral végül meghozta
az eredményt: az ipari alma 20, illetve a rezisztens fajták esetén 22 Ft/kg
árban állapodtak meg. Ez az összeg az önköltségnek közel kétharmadát
fedezi, tehát egyharmadát még mindig ajándékba adják a gazdák a feldolgozóknak.
A megállapodás abban a tekintetben siker, hogy kevesebb gyümölcs semmisül meg a fa alatt, és ha jövedelmet nem is, de a ráfordítások egy részét
visszakapja a gazda. Másrészt kudarc, mert ingyen dolgozott és kiszolgáltatottság révén extraprofitot termel a multinacionális vállalatoknak.
A helyzet sürgős rendezést követel. Rendezni kell a szerződések ügyét,
amellyel kapcsolatban etikai eljárás indult. Meg kell találni a módját, hogy
a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek ezt a durva gyakorlatát megakadályozzuk. A végleges megoldás, hogy kizárólag gazdatulajdonban
lévő, a XXI. századi technológiai színvonalon működő gyümölcsfeldolgozó
üzem létesüljön. Az előkészítő munka megkezdődött, csak a gazdákon
múlik, hogy saját kezükbe kívánják-e venni sorsukat. A kormány minden
rendelkezésre álló eszközzel segíteni kívánja a gazdákat.
Jakab István
elnök
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
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Jakab István: A szakma, a vidék együtt van

A teljes magyar agráriumot szolgálja a Magosz

A szoros szövetség eredményre vezet –
derült ki a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(Magosz) tisztújító közgyűlésén. Nagy István
agrárminiszter ezért az európai uniós forrásokért és a termőföld védelmében is együttműködést kért a küldöttektől.

Határozott célokkal vág neki a következő
ciklusnak Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(Magosz) újraválasztott vezetése. Jakab
István, a szervezet elnöke szerint bár történt néhány személycsere, a lényeg változatlan: azon dolgoznak, hogy a magyar
agrárium szereplői minél kedvezőbb feltételek mellett, eredményesebben gazdálkodhassanak.

Újabb négy évig Jakab István állhat a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(Magosz) élén, a szeptember 7-én
tartott közgyűlés ismét bizalmat
szavazott a régi-új vezetőnek. Az
érdekképviselet szervezetén belül
néhány poszton történt csak változás, így egyes megyékből új tagok
kerültek az elnökségbe, valamint a
Magosz főtitkári székében
Obreczán Ferencet – aki ezt követően a szervezet tanácsadójaként dolgozik tovább – Jakab Tamás váltja.

Kis Miklós Zsolt lemondott az ifjúgazda tagozat elnökségéről, helyére Papp Zsoltot választották a küldöttek.
Nagy István agrárminiszter a
tisztújító küldöttgyűlésen elmondta: a Magosz egy olyan szervezet,
amely az elmúlt évtizedekben

remek példát mutatott arra, hogy
hogyan lehet összefogni a gazdákat, egységként fellépni a problémák ellen, közös álláspontot kialakítani. A tárcavezető szerint az összefogás ereje az elmúlt hetekben is
bizonyítást nyert, amikor az ipari
alma felvásárlási ára ellen emeltek
szót a termelők. Az együttműködés
szerepe egyre inkább felértékelődik. – Az európai uniós forrásokért
együtt kell küzdenie a kormányzatnak és a gazdáknak, nem hagyhatjuk, hogy egyetlen eurócentet is

más célra fordítson az Európai Unió
– szögezte le. Az így kiharcolt
összegtől függ ugyanis a magyar
agrárium 21. századi átalakítása, a
jövedelemtermelő képesség alakulása. Az összefogásra ugyanakkor a
földkérdések kapcsán is szükség
lesz a jövőben. – Szorosan össze kell

fognunk, hogy a magyar földet
továbbra is magyar kézben tudjuk
tartani – hívta fel a figyelmet.
Jakab István, a Magosz újraválasztott elnöke, az Országgyűlés alelnöke jelezte: a gazdák összefogása a
Kárpát-medencén belül mindenki
számára érzékelhető, hiszen a közgyűlésen nemcsak az anyaországi,
hanem a határon kívüli magyar gazdák is képviseltették magukat. Értékelő beszédében jelezte: az elmúlt
évtizedekben olyan szövetségi politikát alakítottak ki, amely minden
más szervezetnél elismerte az értéket, nem egyeduralomra, hanem
együttműködésre törekedett.
Ennek köszönhetően a kamarai törvény megalkotásakor 11 szakmai
szervezet csatlakozott a Magosz listájához, a tavalyi választásokon
pedig az együttműködés már 19
tagúvá bővült. – A szakma, a vidék

együtt van, partnerségben az
agrártárcával és a kormánnyal –
fogalmazott.
Kis Miklós Zsolt, az ifjúgazda tagozat leköszönő elnöke, az agrárminisztérium államtitkára közölte:
2010-ben olyan sikeres szövetséget
alakítottunk ki a kormányzó párttal,

amelynek köszönhetően ma már a
helyén kezelik az ifjú gazdák sorsát.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy
továbbra is számos kérdés vár még
megoldásra. – A rendelkezésre álló
uniós támogatások mellett számos
olyan adminisztratív intézkedésre
van szükség – a képzés, a tudását
adás, a földszabályozás terén –,
amelyekkel vonzóvá tehetjük az
ágazatot a fiatalok számára – emelte
ki. Az ifjú gazdálkodók versenyképességének növelése érdekében a
küldöttgyűlésen a Magosz stratégiai
megállapodást írt alá a Fidelitasszal,
a kormányzó párt ifjúsági szervezetével. Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke, a
Magosz alelnöke évértékelőjében
megjegyezte: a köztestület és az
érdekképviselet közös munkájának
kézzelfogható eredményei vannak.
Nagy sikernek nevezte, hogy az
őstermelők és a családi gazdaságok
részt vehettek a Magyar Nemzeti
Bank növekedési hitelprogramjában, megváltoztak a termőföldvásárlásra vonatkozó illetékmentességi szabályok. A földet a gazdáknak
programmal saját birtokhoz juthattak a termelők, míg a földforgalmi
törvény életbe lépésével számos kiskaput sikerült bezárni az ügyeskedők előtt. – A termőfölddel kapcsolatos szabályok kapcsán további
finomhangolásokra lesz szükség,
ehhez azonban megvan a politikai
akarat – fogalmazott. Elmondta: a
két szervezet közös stratégiát alkotott, amelynek meghatározó eleme
az öntözésfejlesztés, a versenyképes
birtokszerkezet kialakítása, az
önkéntes együttműködések ösztönzése, a modernizáció felgyorsítása
és a jövedelembiztonság kialakítása.
Emellett a program fontos részét
képezik az adó- és jogszabályi
módosítások is. A cél egy olyan versenyképes mezőgazdasági adórendszer kialakítása, amely nem az
adóoptimalizálásra, hanem a minél
nagyobb termelési érték előállítására ösztönzi a vidéket.
n Köpöncei Csilla

– Az elmúlt évtizedekben
számtalanszor bizonyította a
Magosz, hogy a gazdák érdekeit szolgálja. Milyen változásra számíthat a tagság a tisztújítást követően?
– A volt kommunista országok
rendszerváltó, a családi gazdaságokat erősítő érdekképviseletei
közül egyedül a Magosz
tudott úgy talpon maradni,
hogy a legerősebb érdekképviseletté vált Magyarországon. Mindez egy nagyon
hosszú, tudatos és körültekintő építkezésnek az eredménye. Egy nagycsalád
vagyunk, ezért minden változást a többség akarata szerint, körültekintően lépünk
meg. Így volt ez most is. A
szervezeten belül néhány
személycsere történt, új
főtitkárunk van, ahogyan az
elnökségi tagok között is sor
került néhány módosításra.
Ezen felül azonban semmi
sem változik, megyünk
tovább azon az úton, amelyen 27 évvel ezelőtt elindultunk.

– Milyen tervekkel vágnak
neki a következő ciklusnak?
– A földkérdésben nem alkudtunk meg soha, most sem tesszük.
A korszerű birtokpolitika kialakításáról már folynak az egyeztetések.
Még az őszi parlamenti időszakban szeretnénk benyújtani azt a

törvényjavaslatot, amely az előttünk álló kihívásokhoz igazodóan,
az új technológiák alkalmazásának lehetőségét, az öntözést és az
állattenyésztés igényeit figyelembe véve véglegesen rendezi a
magyar birtokstruktúrát.

– Milyen kihívásoknak kell
megfelelnie az ágazatnak?

– Egy olyan vízgazdálkodási,
vízhasznosítási program megalkotására van szükség, amely
valamennyi magyar gazda érdekeit szolgálja. Ha ez sikerül,
akkor a fehérjeprogramot is
meg tudjuk valósítani. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha
hosszú távon szeretnénk garantálni a fenntartható fejlődést az

ágazatban, a feldolgozókkal
kialakított szoros együttműködés mellett új, korszerű, a 21.
század igényeinek megfelelő,
gazdatulajdoni háttérrel működő üzemek létesítésére lesz
szükség. Fontos, hogy valamennyi ágazat együttműködése
révén, egy nemzeti program
keretében a termelés mellett a
feldolgozásban és hosszabb
távon a kiskereskedelemben is
érdekeltek legyenek a gazdák.
Az elmúlt hetek eseményei is
alátámasztják ezt.

– Rég nem volt már szükség
akkora erejű demonstrációra,
mint amit a szabolcsi almatermelők esetében láthattunk.
Hogyan értékelhetők az elért
eredmények?

– Tapasztalataink szerint a
multi az utolsó fillért is hajlandó a
gazdák zsebéből kihúzni, ha az az
ő extraprofitját növeli. A szabolcsi eset ennek ékes példája volt.
Az idén alattomos módon olyan
árat határozott meg az osztrák
feldolgozó, amely csupán a szedés és a szállítás díját fedezi. A
több hétig tartó tiltakozásnak

köszönhetően ugyan ennél
magasabb árat értek el a gazdák,
de az még mindig csupán a termelési költségek egy részét fedezi. Kényszeralkut sikerült kötni,
ami hosszú távon nem fenntartható.

– Hogyan lehet elejét venni a
hasonló eseteknek?
– Már megkezdtük az előkészítését egy gazdatulajdonban lévő
üzem létrehozásának, ahol az
alma mellett más gyümölcsöket is
fel lehet dolgozni, sőt, szeretnénk
egy zöldségfeldolgozó részleget
is kialakítani. Ez a keleti régió egy
olyan mintaberuházása lehet,
amely utat mutat más ágazatoknak is.

– A generációváltás kérdése mára megkerülhetetlenné vált az agráriumban. A Magoszon belül
mennyire fontos az, hogy
a fiatalok is megjelenjenek az érdekképviseletben?
– Új elnök került az ifjúgazda tagozat élére, ami
újabb lendületet adhat a
működésnek. Azon
megyékben pedig, ahol
váltás történt, mindenhol
fiatalok kerültek pozícióba.
Ezzel is jelezni kívántuk az
ifjú gazdáknak, hogy fontos az ő tevékenységük,
számítunk rájuk. A 21. századi mezőgazdaság korszerű tudást és újfajta gondolkodást igényel. Ez nem azt
jelenti, hogy az idősebb generációt leírjuk. Sőt, ha az ő tapasztalatuk és a fiatalok korszerű
tudása, ereje, lendülete egymást segítve párosul, csodákra
lehet képes a magyar mezőgazdaság. Ezt a folyamatot nekünk
is segítenünk kell.
n Köpöncei Csilla
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Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
összeöntése és aratókoszorú-átadás

Ünnepélyesen összeöntötték a
2018-as, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főszervezésében és a
Magosz együttműködésével
megvalósuló „Magyarok Kenyere
– 15 millió búzaszem” program
keretében a Kárpát-medencei
magyar gazdák által gyűjtött
búzát augusztus 4-én, szombaton
a Beregszász melletti Mezőgecsén.
Az ünnepségen mondott
köszöntőjében Jakab István, a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(Magosz) elnöke, az Országgyűlés
alelnöke hangsúlyozta, hogy az
idei összmagyar búzaösszeöntés
helyszínéül azért választották
Kárpátalját, mert jelenleg a kárpátaljai magyarok és köztük a
gazdák szenvednek leginkább
szükséget. „Azt szeretnénk, hogy
a kárpátaljai magyar gazdák érezzék a Kárpát-medencei gazdatársaik összefogásának az erejét,
kell, hogy érezzék, nincsenek
egyedül, összefogásukkal mögöttük állnak az anyaországi és külhoni magyar gazdák” – tette
hozzá. Jakab István emlékeztetett arra, hogy a program jelmon-

data, a „15 millió búzaszem” a 15
millió magyart jelképezi, „s ennek
a sokszorosítása esélyt teremt
számunkra, hogy – a hagyományokon, az összefogáson túl – a
hitből fakadó erőnk által képesek
legyünk gazdaságilag is segíteni
egymást”. Jelezte, hogy a mezőgecsei búzaösszeöntés ünnepén
képviseltetették magukat a Partiumból, Erdélyből, Felvidékről,
Muraközből, Vajdaságból és számos magyarországi megyéből
érkezett gazdák, akik jelenlétükkel is az együvé tartozás érzését
erősítették.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
beszédében kiemelte, hogy a
Magyarok Kenyere program az
elmúlt években nagyon intenzív
fejlődésen ment át, Kárpát-medence-szerte egyre több gazdálkodó érzi azt, hogy részt kell vállalnia a kezdeményezésben. „A
búzaösszeöntés jelképes aktusa
nagyon sok ember tevékenységét
és akaratát fejezi ki, jelezve, hogy
a program nemcsak szavak szintjén él, hanem cselekvésben nyilvánul meg” – fűzte hozzá. A köztestület vezetője emlékeztetett
arra, hogy a NAK megalakulásától

A beruházások és a főbb pénzügyi
mutatók alakulása az élelmiszeriparban
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet legfrissebb jelentésében a 19 főnél többet foglalkoztató cégek adatai alapján becsülte meg
a 2017. évre vonatkozó pénzügyi mutatókat.

Idén Kárpátalján öntötték össze a
„Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem”
program keretében a Kárpát-medencei
magyar gazdák által gyűjtött búzát.

kezdve felkarolta a programot,
aminek köszönhetően évről évre
emelkedik az összegyűjtött búza
mennyisége és a programhoz
csatlakozott gazdák száma, így az
idei terményadomány nagysága
várhatóan meg fogja haladni a
tavalyit.

Aratókoszorú a bazilikában
Kárpátalja után a budapesti Szent István Bazilika volt a következő jeles esemény helyszíne augusztus
6-án, hétfőn: itt Jakab István ünnepélyes keretek között átadta Snell György püspöknek, a Szent István
Bazilika plébánosának, a Szent Jobb őrének a program keretében elkészült, a 19 magyarországi megyéből
és a határon túli magyarlakta területekről származó búzakalászokból font – több mint két méter magas –
aratókoszorút. A program szimbólumát adó koszorú elkészítésének ötletével a szervezők keresték meg a
zengővárkonyi Szalma-Kincs-Tár vezetőjét, Tüskés Tündét, aki három munkatársával együtt örömmel vállalta ezt el. A készítési technikáját tekintve erdélyi tradíciókat alkalmaztak. Ám míg az ottani aratókoszorúk
önálló egységűek, a Magyarok Kenyere program számára elkészített alkotás dupla koszorú. Ennek külső
része az egykori Nagy-Magyarországot jelképezi, amely mintegy óvó-védőként átfogja a jelenlegi anyaországot jelképező belső részt – ezáltal a dupla koszorú az összefogást és az összetartozást is szimbolizálja.

Hidi László, a kárpátaljai gyűjtést szervező Pro Agricultura Carpathica Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke
elmondta, hogy a Magyarok
Kenyere program keretében Kárpátalján idén ötödik alkalommal
gyűjtöttek búzát, amelynek eredményeként a megye valamennyi
magyarlakta településéről 1400
gazda a múlt évi 80 tonna után
103 tonna terményt adott össze.
Elmondta, hogy a Fehér- és Fekete-Tisza forrásából vették a vizet,
amellyel a Magyarok Kenyerét
fogják dagasztani. Jelezte, hogy a
gyűjtésből Kárpátalján maradó
búzát az ukrán állam által nem
támogatott egyházi fenntartású
magyar oktatási és gyermekintézményeknek adományozzák.
n MTI/NAK
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A teljes élelmiszeripari ágazaton belül a 19 főnél többet foglalkoztató cégek gazdasági jelentősége kiemelkedő, mivel ezek a
vállalkozások adják az élelmiszeripar árbevételének több mint 90
százalékát és a sajáttőke-, valamint a kötelezettségállomány
közel 90 százalékát fedik le. Az
Agrárgazdasági Kutató Intézet
adatai szerit a beruházásokat
2017-ben nagyrészt saját forrásból (76%) finanszírozták a vállalkozások, kisebb részét a banki
hitelekből (13%), támogatásból
(7%), lízingelt berendezésekből
(2%), egyébből (társvállalati,
önkormányzati stb. hozzájárulás
1%) és egyéb kölcsönből valósították meg. Kiemelendő, hogy a
banki hitel aránya a 2016. évi 11
százalékról 13 százalékra emelkedett.
A beruházások eloszlását tekintve
a legnagyobb mértékben gépekre
és berendezésekre (60,6%), ennél
kisebb mértékben épületek és
egyéb építményekre (29,7%), járművekre (5,6%) és egyébre (4,1%)
ruháztak be. A beruházások közül
az épületek és egyéb építményekre
fordított beruházások értéke nőtt a
legjelentősebben (72%-kal), ezt
követi a gépek és berendezések
kategória (62%-kal), utána a járművek (52%-kal), végül az egyéb kategória (41%-kal).
A beruházások teljesítménye
2017-ben 177,5 milliárd forint volt,
ami a 2016. évihez képest 63 százalékos emelkedést mutat. A legnagyobb értékű beruházok az
édességgyártás, a keményítő
gyártás, a baromfihús-feldolgozás, az üdítőital-, ásványvízgyártás és a máshova nem sorolt élel-

miszergyártás szakágazatokban
figyelhető meg.
Az előzetes adatok alapján 2017ben a legnagyobb beruházási értéket mutatja az édességgyártási,
baromfihús-feldolgozás és tartósítási, valamint a szőlőbor-termelési
szakágazat, amelyek leginkább
gépekre, berendezésekre használták fel forrásaikat. A legnagyobb
mértékű saját forrásból történt

meg, ami az előző év eredményeivel összehasonlítva a bruttó termelési érték 4,1 százalékos, az üzemi
tevékenység eredményének 7,2
százalékos emelkedését produkálja. Az aktivált saját teljesítmények
értéke 2 százalékkal alacsonyabb,
míg az egyéb bevételek 9 százalékkal magasabbak a 2016. évihez
képest. A nettó árbevétel 91, az
egyéb bevétel 81 százaléka 2017ben élelmiszeripari tevékenységből származott a felmért cégeknél.
2016-ban a nettó árbevétel esetében szintén 91, egyéb bevétel esetén 79 százalék volt ugyanez az
arány. A ráfordításokon belül az

jegyzett tőkéje 2017-ben 3 százalékkal alacsonyabb az előző évhez
képest, a saját tőke viszont közel 9
százalékkal magasabb. A vizsgált
cégek 2 százalékkal kevesebb céltartalékot képeztek 2017-ben,
kötelezettségeik összességében 6
százalékkal nőttek 2016-hoz viszonyítva.
Szakágazati bontásban megfigyelhető a baromfiipar eredményének drasztikus visszaesése az
előző évhez viszonyítva. Ennek
valószínűleg alapvető oka a
baromfiinfluenza volt. Ezzel ellentétben a dohányipar, a hús- és
baromfihúskészítmény-gyártás és

beruházás a sörgyártási ágazatban
figyelhető meg. A támogatásból
származó összegeket tekintve
kiemelkedő a baromfihús-feldolgozás, -tartósítás és a kenyér-, friss
pékáru gyártás, ahol a források
szintén gépek és berendezések
beszerzésére kerültek elsősorban
felhasználásra.
A vizsgált élelmiszeripari vállalkozások a 2017-es évre vonatkozóan a 2016. évinél 4 százalékos nettó
árbevétel-növekedést becsültek

anyag jellegű ráfordítások becsült
összege 3, míg személyi jellegű
ráfordítások 6 százalékkal magasabbak az előző évi adatokhoz
képest. A vizsgált vállalkozások
esetében az üzemi tevékenység
eredménye várhatóan 7 százalékkal nőtt. Az élelmiszeripari vállalatok eszközállománya 151 milliárd
forinttal nőtt 2017-ben. A növekedés elsősorban a befektetett tárgyi
eszközök emelkedésével (+9%)
magyarázható. Ezen vállalkozások

a burgonyafeldolgozás a többi
ágazathoz viszonyítva kiemelkedő növekedést produkált.
A bruttó termelési értéket
tekintve a desztillált szeszesital-
gyártásban bekövetkezett visszaesés a legjelentősebb. Ezzel ellentétben a tejtermékgyártás, a burgonyafeldolgozás és gyümölcs-,
zöldséglégyártás ágazatokban
figyelhetők meg a legkiemelkedőbb növekedési értékek.
n NAK
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AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE
BÉKÉS MEGYE

2018.
szeptember 20-21.

Miskolc
Győr
Tatabánya
Szombathely
Veszprém

Budapest

Eger

Nyíregyháza

Debrecen

Szolnok
Székesfehérvár
Kecskemét

Zalaegerszeg

Békéscsaba
Mezőhegyes

Kaposvár

KONFERENCIASÁTOR

DEMÓPARCELLÁS TERÜLET

Csütörtök

Csütörtök

11:00 - 12:00

Péntek

10:00 - 11:00

Péntek

MEZŐHEGYES

Szekszárd
Szeged

2
42
hektár

nap

Legyen részese Ön is
az élménynek,
találkozzunk Mezőhegyesen!

Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. Kiállítási Centrum

Pécs

10:00 - 11:00
11:00 - 14:00
14.30 - 17:00
09:00 - 10:30
10:30 - 11:30
12:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Ünnepélyes megnyitó
Országos Szakmai Nap Konferencia
PREGA Start Konferencia
Precíziós helyzetjelentés és PREGA
2018 könyvbemutató
Agrofotó 2018 díjátadó ünnepség
H2020 és KAP2020 előadás
Fókuszban a humusz - NAKAdémia
Az Agrártámogatások helyzete
Békés megyében című konferencia

Nyitva: csütörtök és péntek 9-17 óra

KITE növénytermesztés-technológiai
és fajtabemutató
KITE növénytermesztés-technológiai
és fajtabemutató

MIKROPARCELLÁS TERÜLET
Csütörtök
Péntek

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Mikroparcellás fajtabemutató
Mikroparcellás fajtabemutató

GÉPBEMUTATÓ TERÜLET

KIÁLLÍTÓI SÁTOR ÉS KIÁLLÍTÁSI TERÜLET

Csütörtök

Csütörtök
Péntek

Péntek

12:00 - 13:30
15:00 - 16:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:30

MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Szakmai kiállítás
Szakmai kiállítás

(A programváltozás jogát fenntartjuk.)

A HELYSZÍNEN TALÁLKOZHAT A KAMARA KIEMELT SZOLGÁLTATÁSAIVAL IS:

Falugazdász-hálózat

NAK biztosítások

BirtOKOS Mobil

Tápanyag-gazdálkodás

Laboratóriumi
talajvizsgálat

Energetikai
szolgáltatások

Felnőttképzés

Szaktanácsadás

Országos
jégkármérséklő
rendszer

BIRTOKOS

MOBIL
AZ AGRÁRKAPCSOLAT

Ezt nekem
találták ki

BIRTOKOS

MOBIL
AZ AGRÁRKAPCSOLAT

www.szantofoldinapok.hu

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE

PROGRAMTERV 2018. szeptember 20-21.

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Salgótarján
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HUAWEI P20 Lite

3 791 Ft/hó

készülék részlet BirtOKOS MOBIL
tarifacsomag megkötése és
24 hónapos hűségszerződés esetén.
Kezdő befizetés 38 997 Ft
( Teljes készülék ár 129 990 Ft )

Az ajánlat visszavonásig érvényes. A feltüntetett árak bruttó árak. A BirtOKOS tarifacsomagokról információért illetve egyéb készülékajánlatokért hívja a BirtOKOS MOBIL ügyfélszolgálatát a 06 1 696 00 96 telefonszámon vagy keresse fel a www.birtokosmobil.hu weboldalt. Az ajánlat további feltételekhez kötött, új és meglévő BirtOKOS MOBIL
előfizetéssel rendelkező előfizetőknek és 24 hónapos hűségszerződés aláírása esetén érvényes. Részletekről ügyfélszolgálatunk ad információt. A tájékoztatás nem teljes körű,
nem tekinthető ajánlattételnek, továbbá a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

BIRTOKOSMOBIL.HU

BIRTOKOSMOBIL

+36 1 696 00 96
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Folytatódnak a tejipari
gyakorlati napok
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Igazgatóságának
„Tanuljunk együtt!” programsorozata tovább folytatódik. Az érdeklődők –
figyelembe véve az előképzettséget és a már megszerzett gyakorlatot –
savas és oltós alvasztású termékgyártás témában, 2–2 napos gyakorlati
napokon vehetnek részt, részben kamarai és résztvevői költségvállalás
mellett. A kamara portálján a https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/
orszagos-hirek cím alatt található részletes leírás. 
n NAK

Kiváló Áruda 2018
zik, megfelelnek-e a bírálati szemA Magyar Kertészeti Árudák
pontoknak, továbbá áttekintik a
Egyesülete (MAKERT) által kiírt
minősítés kritériumainak megKiváló Áruda címért idén nyollétét. Így például vizsgálják
can pályáztak, mindannyia növények környezeti
an sikeresen. A Kiváló
igény szerinti csoportoÁruda minősítés a díszsítását, egészségi állapokertész szakmán belül is
tát, a dolgozók felkészültegyedülálló megméretségét, a választék korszerűtetés. A MAKERT-tag áruségét. A számos elvádákban fellelhető,
rással járó, mára
túlnyomórészt hazai
komoly értéket képvitermesztésből szár2018-2019
selő Kiváló Áruda
mazó színes áruváminősítés a versengőknek egyfajlaszték a díszfák és cserjék, gyüta iránymutatásként szolgál,
mölcstermő növények, egynyári
milyen korszerű kihívásoknak kell
és balkonnövények, évelő, gyógy-,
megfeleljenek. Az elnyert díjat két
fűszer-, zöldség- és mediterrán
éven át hordozhatják.
növények körét öleli föl. Az évente
kiírt pályázatra jelentkezőket
n Magyar Díszkertészek
szakmai zsűri keresi fel és ellenőrSzövetsége

In memoriam Huber János
Júniusban, autóbalesetben életét vesztette Huber János kollégánk, aki hosszú
évek óta szívvel-lélekkel dolgozott a kamara sikeréért. Keszthelyen végzett agrármérnökként 1978-ban. Az egyetem után
növénytermesztési ágazatvezetőként dolgozott Görcsönyben, majd Bólyban
tanácsadó, kereskedelmi vezető és kereskedelmi igazgató is volt. Somogy és Baranya megyékben a kamarai tanácsadók
koordinátora volt 2013 decemberéig, majd a somogyi falugazdász csapatot irányította. A NAK Kft. somogyi ügyvezetőjeként a tápanyag-gazdálkodási tervek készítésének országos irányítója, valamint a Talajtani
Labor Projekt előkészítője és koordinátora volt. Fontos szerepet vállalt a
kamara Szántóföldi Napok rendezvényének szervezésében is. Munkatársai tisztelték és szerették emberségéért, segítőkészségéért.
Emlékét megőrizzük. 
n NAK
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Kivárásra biztat
a kamara
Meglehetősen bizonytalan jogi
keretek között folyik az erdőgazdálkodás a magánerdők meghatározó
részén, amiatt, hogy a 2009-es új
erdőtörvény nem rendelkezett
egyértelműen az 1996. évi törvény
alapján létesített megbízási jogviszonyok további sorsáról.
A korábbi jogszabály az osztatlan
közös tulajdonban álló erdő esetében lehetővé tette, hogy a tulajdonosok az erdőgazdálkodási feladatok ellátására erdőgazdálkodót bízzanak meg. Az új törvény viszont
már úgy rendelkezett, hogy a tulajdonosközösség köteles az erdőt
egy személy használatába adni,
viszont arra nem tért ki, mi legyen a
sorsa a korábban létesített megbízási jogviszonyoknak. Az emiatt
bizonytalan keretek között zajló
erdőgazdálkodás számos esetben
eredményez a tulajdonosok közötti, illetve a tulajdonosok és az erdőgazdálkodó közötti konfliktusokat.
Mindeközben a földforgalmi szabályozással 2013 óta a termőföldek
használatba adása meglehetősen jól
szabályozottá vált. Az előbbiekre
tekintettel az erdőtörvénybe – annak
2017. évi átfogó módosításakor –
bekerült egy átmeneti rendelkezés,
amely a még fennálló megbízási
szerződéseket 2018. december 31-ei
határnappal érvényteleníti (Evt. 113.
§ (25) bekezdése). Ennek értelmében
az érintett erdőtulajdonosoknak az

erdőgazdálkodás folytatása érdekében a hatályos szabályozás szerinti új
jogviszonyt kell létesíteniük.
Az erdők hasznosítására, használatára vonatkozó teljes körű szabályozás azonban a 2017. évi törvénymódosítás óta sajnos még nem
készült el. Az említett átmeneti rendelkezés így viszont az erdőtulajdonosokat méltatlan helyzetbe hozhatná, ugyanis 2018. december
31-ét követően vagy nem folytathatnák az erdőgazdálkodást, vagy
arra a szándékaikkal ellentétes formát kellene választaniuk.
Ennek elkerülése érdekében az
erdészeti szakmai szervezetek és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az
őszi jogalkotási ciklusban kezdeményezni fogják az átmeneti rendelkezésben foglalt határnap 2019.
december 31-ig való kitolását. Kezdeményezik továbbá hogy az így
biztosított további egyéves átmeneti időszakban a szerződés megszüntetését, illetve az új jogviszony
létesítését egyszerűsített eljárással
végezhessék el. Minderre tekintettel az erdőtulajdonosoknak és az
erdőgazdálkodóknak a megbízási
jogviszony átalakításával érdemes
megvárniuk a most kezdeményezett törvénymódosítás hatályba
lépését, és a tervezett további szabályozások 2019 tavaszára várható
teljes körű megjelenését.
n NAK
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Hajdúságban futott össze az agrárszakma
Augusztusban Hajdú-Bihar megyében két
jelentős agrárkiállítást is rendeztek.
Hajdúböszörményben a NAK javaslatcsomagja is téma volt. Debrecenben a zöldségés gyümölcstermesztés, illetve az állattenyésztés volt fókuszban.
Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo keretében rendezték
meg a Kelet-magyarországi Agrárfórumot, amelyen elsőként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
az Erősödő agrár- és élelmiszer-
gazdaság, jólétében gyarapodó
vidék című, a kormányzati straté
giai tervezést segítő csomagjának
agráradózási részét vitatták meg a
szakértők.
A NAK szerint szükség van valamennyi alapvető élelmiszer áfájának 5 százalékos csökkentésére, a
munkát terhelő adók mérséklésére, az őstermelői adózás igénybe
vételének felülvizsgálatára, a családi mezőgazdasági vállalkozás mint
új vállalkozási forma bevezetésére,
illetve 100 millió forint árbevételig
kedvezményes adózásra. Azt már a
panelbeszélgetés elején leszögezte Papp Gergely, a NAK szakmai
főigazgató-helyettese, hogy a
kamarai összefoglalóban szereplő
valamennyi javaslat, így az agrár
adózási is, egyelőre terv, érdemi
kormánydöntés még nincs egyikről sem.
A megfelelő adózási forma megtalálása és az adófizetési hajlandóság örökzöld ügy a mezőgazdaságban. Szabó Miklós, a Tranzit-
KER Zrt. vezérigazgatója szerint
égető gond a munkát terhelő adók
magas mértéke, mert így nemcsak
a betanított munkások, az idénymunkások alkalmazása okoz
nehézséget, hanem a folyamatos
termeléshez szükséges szakképzett munkavállalóké is. Jakab István, a Magosz elnöke úgy vélte, az
adófizetési hajlandóság a kulcs.
Véleménye szerint, ha a terheket
mindenki tisztességgel megfizeti,
akkor lehet egyszerűsíteni, és be

lehet vezetni egy stabil, kiszámítható mezőgazdasági adórendszert.
A jelentősebb termékkörök
közül eddig a sertés (szinte a teljes
termékpálya), az élő és fagyasztott
hal, a baromfihús, a friss tej, a tojás

szer jönne létre, ami pedig – szerinte szintén helyesen – egyúttal a
jelenlegi őstermelői adózás változásával is járna. Jakab István szerint
az őstermelők egy részének lehet,
hogy hasznosabb is lenne a kamara által javasolt családi mezőgazdasági vállalkozási formát és az ehhez
kapcsolódó kedvezményes adózást választaniuk.
A fejlesztéspolitika és a finanszírozási lehetőségek voltak egy
másik panelbeszélgetés témái.
Egyes szakértők szerint a hazai fej-

munkaerőt. Bodnár Lajos, a Hajdúböszörmény Béke Mezőgazdasági
Kft. elnöke hozzátette, az autóipar
helyzetbe hozása helyett talán a
megye agárjellegét kellett volna
tovább javítani.
Az egy héttel később, augusztus
17. és 20. között megtartott debreceni Farmer expón Nagy István
agrárminiszter kijelentette: öntözés nélkül nem lesz eredményes
termelés. Hozzátette, 30 évente
következik be hazánkban olyan
fokú szárazság, aszály, ami nagyon

áfája csökkent 5 százalékra, majd
2019. januártól az UHT- és az
ESL-tejé is mérséklődik. Sántha
Imre, a Formula-GP Kft. ügyvezető
igazgatója szerint a csökkentést jó
lenne kiterjeszteni a zöldségekre
és gyümölcsökre, a sütőipari termékekre, valamint a cukorra és az
olajra is.
A társasági formákra áttérve
Sántha Imre megjegyezte, a családi
gazdaság jelen állapotában betöltötte szerepét, így a változtatás
időszerűnek tűnik. Szabó Miklós
pedig helyesnek tartaná, hogy a
többség érdekeinek megfelelő
egyszerűbb és igényesebb rend-

lesztéspolitika túlságosan pályázatfüggővé vált: olyan irányú fejlesztésekbe fognak a cégek, amelyeket a pályázati kiírások lehetővé
tesznek és amikre forrást biztosítanak, holott éppen a hazai és nemzetközi piac diktálta irányt kellene
követni és ennek megfelelő támogatási jogcímeket kialakítani. De a
Debrecenben – várhatóan eddig
mezőgazdasági művelés alatt álló
területen – üzemet létesítő BMW
autógyár is szóba került. Sántha
Imre szerint ez a beruházás akár a
megyei agráriumot is gyengítheti,
lévén a kedvezőbb munkakörülményekkel „elszívhatja” előle a

komoly gazdasági károkat okoz.
Intő jelnek nevezte, hogy utoljára
1992-ben volt az utolsó ilyen nagy
aszály, s a 30 évet tekintve „nekünk
nagyon gyorsan fel kell készülni,
hogy olyan vízgazdálkodást és
talajművelést folytassunk, amivel
minimalizálni tudjuk majd azokat a
károkat, amik elé nézünk”.
Az expón nagy érdeklődés kísérte
a 250 négyzetméteres standon
bemutatkozott zöldség- és gyümölcstermelők kiállítását, illetve az
antibiotikum-mentes sertéstartásról,
valamint a szarvasmarha-tenyésztőknek rendezett konferenciát is.
n Raffai Ferenc
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Eltérően
reagáltak
a búzafajták
a termőhelyi
körülményekre
Tavaly ősszel tíz helyszínen –
Mosonmagyaróvár, Szombathely,
Jászboldogháza, Tordas, Szarvas,
Iregszemcse, Eszterágpuszta, Székkutas,
Debrecen, Gyulatanya – 46 búzafajta
került elvetésre a kisparcellás összehasonlító kísérletekben a Nébih szakmai
koordinálásával.
A kísérletek a hatósági fajtakísérleti állomás hálózatban, illetve a
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Kísérleti telepén kerültek beállításra. A Gabonatermesztők Országos
Szövetsége és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által koordinált posztregisztrációs kísérletek alapvető célja,
hogy a termelők számára hasznosítható, objektív információt adjon. A
kísérletek felügyeletét és a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a
Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) látja el.
Az eszterágpusztai kísérletek viharkár miatt nem voltak értékelhetőek, így 9 helyszín adatait tartalmazzák a táblázatok. A 11. évébe
lépő kísérletsorozat fajtáit idén először két éréscsoportra bontva állítottuk be. A korai éréscsoport szemtermés-kísérleti átlaga kissé meghaladta a közép és a közép-késői csoport eredményét, mivel a szemkitelítődés fenológiai állapotával megelőzte a nyári aszályos periódust. Iregszemcse és Székkutas termőhelyi körülményei kedveztek
leginkább az őszi búzafajtáknak, Tordason a betakarítást közvetlenül
megelőző vihar okozott károkat, amely az eredményekben is megmutatkozott. Az év során jelentősebb kórtani problémával nem kellett számolni, azonban a módszertani előírások szerinti okszerű
kalászvédelem vált szükségessé. A kísérleti szemtermés-főátlag elmaradt a megelőző két év eredményétől, amelynek elsődleges okait az
áprilisi-májusi rendkívüli szárazságban kell keresni. A számsorokban
jól láthatóan a fajták különbözőképpen reagáltak a termőhelyi körülményekre, de az általánosan jónak mondható alkalmazkodóképességüket támasztja alá, hogy az egyes fajták esetében nincs kiugró eltérés a különböző kísérleti helyek vonatkozásában. A kilenc termőhely
terméseredményei hasznos információval szolgálnak a gazdálkodóknak a jövő évi gabonatermelésük megtervezéséhez. A minőségi vizsgálatok eredményeit is tartalmazó teljes kiadvány a www.vszt.hu honlapon várhatóan szeptember második felében lesz elérhető. A beltartalmi
mutatókat a NAKlap következő számában is közöljük.
n NAK
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Őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények – 2018.

*állami elismeréskor meghatározott kategória

81 GOSZ-VSZT Korai érésű csoport 2018
Fajtanév
Hyfi
Basilio
Falado
Mv Nemere
Cameleon
Mv Kondás
Vyckor
Mv Ikva
Mv Nádor
GK Pilis
GK Ígéret
Bajazzo
Altigo
GK Csillag
Valér
GK Bagó
GK Bakony
Maurizio
Mv Dandár
GK Békés

Fajtaelismerés éve
2015
2016
EU (2013)
2013
2016
2016
2016
2015
2012
2013
2014
2016
2012
2005
2014
2016
2015
2015
2016
2005

Malmi kategória*
malmi
malmi
malmi
malmi
egyéb (keksz)
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
prémium
malmi
malmi
javító

Fajtatulajdonos/Képviselő neve
Saaten-Union Hungária Kft.
Isterra Közép-Európa Kft.
Syngenta Magyarország Kft.
MTA ATK
Saaten-Union Hungária Kft.
MTA ATK
KWS Magyarország Kft.
MTA ATK
MTA ATK
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Karintia Kft.
Limagrain CE SE Mo-i Fióktelepe
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Agromag Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Karintia Kft.
MTA ATK
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Átlag
SzD 5%
C.V.
Helyek száma

Szemtermés
t/ha
7,91
7,88
7,85
7,68
7,64
7,54
7,52
7,48
7,40
7,39
7,38
7,30
7,27
7,21
7,11
7,09
7,05
7,05
6,96
6,77
7,37
0,53
7,7
9

rel.%
107,3
106,9
106,5
104,2
103,6
102,3
102,0
101,5
100,4
100,2
100,1
99,0
98,6
97,8
96,4
96,2
95,6
95,6
94,4
91,8
100,0
7,2

Szalmamagasság

Ezerszemtömeg

Hl - tömeg

Álló-képesség

Télállóság

Kalászolásig eltelt
napok száma

Érésig eltelt
napok száma

cm.
97
74
81
79
79
85
85
81
70
85
87
95
82
80
89
91
88
96
86
90
85
4
4,8
9

g.
41,1
37,2
38,3
46,0
39,8
36,4
35,4
40,6
43,2
41,2
42,1
42,9
42,1
39,4
41,8
40,7
39,7
44,3
41,4
41,1
40,7
2,5
6,7
9

kg.
74,1
75,1
73,5
75,8
74,5
72,2
75,4
77,6
75,6
78,3
78,2
78,1
71,7
78,9
77,0
78,9
78,2
77,7
74,1
76,8
76,1
1,9
2,5
8

psz.
6,9
8,2
7,6
8,0
7,8
7,7
8,1
7,8
8,1
8,3
8,3
7,9
7,4
8,4
7,9
7,2
8,1
7,6
7,6
7,9
7,8
0,8
10,5
9

psz.
8,8
9,0
8,6
8,8
9,0
8,8
9,0
9,0
8,8
8,7
8,8
8,9
8,8
8,9
8,8
8,7
8,6
8,8
8,9
8,8
8,8
0,4
4,4
9

nap
203
201
200
200
202
202
203
198
201
201
201
201
203
200
201
201
200
201
202
202
201
1
0,7
9

nap
250
248
247
247
250
249
249
247
248
248
248
248
249
247
248
248
248
248
248
249
248
1
0,6
9

Szalmamagasság

Ezerszemtömeg

Hl - tömeg

Álló-képesség

Télállóság

Kalászolásig eltelt
napok száma

Érésig eltelt
napok száma

cm.
83
91
88
92
97
92
90
89
89
89
89
84
95
94
95
99
89
98
91
88
92
95
103
105
83
100
92
4
4,9
9

g.
36,9
37,8
40,9
39,5
38,1
40,0
41,5
40,1
40,0
44,8
39,2
38,4
35,7
38,9
40,7
40,3
42,1
39,1
38,1
39,9
45,5
44,2
42,0
40,6
39,8
43,4
40,3
2,0
5,4
9

kg.
77,3
74,5
76,0
76,1
74,8
76,9
76,1
74,7
78,5
77,7
75,0
76,4
72,6
77,8
80,0
78,5
78,3
76,4
74,9
75,0
75,8
73,4
78,9
80,9
76,3
75,0
76,5
1,6
2,1
8

psz.
7,8
7,8
7,5
7,2
7,7
8,3
8,1
8,5
7,6
7,8
7,9
7,0
8,0
7,9
7,7
7,2
8,0
6,4
7,9
7,7
7,2
6,9
6,5
7,3
7,5
6,5
7,5
0,9
12,9
9

psz.
8,9
8,8
9,0
8,8
9,0
9,0
8,8
8,9
8,9
8,8
8,8
8,7
8,8
8,7
8,7
8,6
8,9
8,6
8,5
8,8
8,9
8,8
8,7
8,7
8,8
8,8
8,8
0,4
4,5
9

nap
203
206
203
202
207
203
202
203
203
203
204
203
207
208
205
206
203
205
206
205
204
203
205
206
205
204
204
1
0,7
9

nap
249
251
249
248
251
248
248
249
249
250
250
249
251
251
249
250
248
250
250
250
250
249
250
251
250
249
250
2
0,6
9

82 GOSZ-VSZT Középérésű csoport 2018
Fajtanév
Cellule
Hyland
GK Arató
GK Szilárd
Lindbergh
Gaudio
Balaton
Balitus
Amicus
Mv Ménrót
Mv Ispán
Farinelli
Amun
RGT Sunnyboy
Aurelius
Beatus
Mv Kolo
Activus
Ubicus
Mv Kepe
Mv Mente
RGT Weronka
Lukullus
Antonius
Mv Bojtár
KG Vitéz

Fajtaelismerés éve

Malmi kategória*

2013
2009
2016
2013
2016
2014
2006
2014
2011
2014
2015
EU (2009)
2016

egyéb (keksz)
malmi
egyéb (keksz)
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi

2016
2015
2006
2015
2013
2014
2015
2013
EU (2008)
EU (2003)
2014
2013

malmi
malmi
javító
malmi
malmi
malmi
prémium
malmi

malmi

malmi
javító

Fajtatulajdonos/Képviselő neve
Isterra Közép-Európa Kft.
Saaten-Union Hungária Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Saaten-Union Hungária Kft.
Karintia Kft.
Karintia Kft.
Saatbau-Linz Hungária Kft.
Saatbau-Linz Hungária Kft.
MTA ATK
MTA ATK
KWS Magyarország Kft.
Saaten-Union Hungária Kft.
RAGT Kft.
Saatbau-Linz Hungária Kft.
Saatbau-Linz Hungária Kft.
MTA ATK
Saatbau-Linz Hungária Kft.
Saatbau-Linz Hungária Kft.
MTA ATK
MTA ATK
Agromag Kft.
Saatbau-Linz Hungária Kft.
Saatbau-Linz Hungária Kft.
MTA ATK
DE AGTC Karcagi Kutatóintézet
Átlag
SzD 5%
C.V.
Helyek száma

Szemtermés
t/ha
7,78
7,67
7,60
7,60
7,58
7,51
7,44
7,41
7,39
7,34
7,32
7,24
7,24
7,14
7,11
7,09
7,04
7,04
6,98
6,90
6,84
6,70
6,64
6,51
6,33
6,28
7,14
0,43
6,5
9

rel.%
108,9
107,4
106,4
106,4
106,1
105,1
104,1
103,7
103,5
102,8
102,5
101,4
101,4
100,0
99,5
99,3
98,6
98,6
97,7
96,6
95,8
93,8
93,0
91,1
88,6
87,9
100,0
6,0
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A cirok a jövő kukoricája

Tordas

Székkutas

6,08
8,86
Hyfi
6,83
9,36
Basilio
6,90
8,54
8,69
10,23
Falado
6,79
8,98
5,98
10,62
Mv Nemere
8,17
7,25
10,39
6,07
Cameleon
5,98
8,26
7,70
9,88
5,88
Mv Kondás
8,55
6,33
9,36
Vyckor
6,71
8,61
7,60
9,32
Mv Ikva
7,71
8,02
10,40
6,16
5,90
Mv Nádor
8,22
6,54
10,18
GK Pilis
6,46
7,67
9,77
7,89
GK Ígéret
6,34
7,95
7,38
9,08
7,55
Bajazzo
6,43
7,48
8,72
8,74
Altigo
9,22
5,19
5,88
GK Csillag
5,56
7,67
9,63
7,59
5,98
Valér
7,21
6,69
9,07
GK Bagó
6,32
7,28
6,93
8,34
6,33
GK Bakony
6,39
7,56
8,13
Maurizio
6,41
7,57
7,16
7,91
Mv Dandár
5,39
7,66
8,85
6,23
GK Békés
7,58
5,88
7,54
6,59
Átlag
6,25
8,07
6,94
9,25
SzD 5%
0,41
0,33
0,81
0,56
C.V.
4,7
2,9
8,3
4,3
A táblázatban kiemeltük az átlagos vagy annál jobb értékeket.

Szarvas

Jászboldogháza

Debrecen

Gyulatanya

Mosonma
gyaróvár-Egy.

átlag

rel. %

8,82
8,43
9,00
7,69
8,44
8,64
7,15
7,45
7,02
7,71
7,82
7,97
7,84
7,26
8,34
7,54
8,03
6,93
7,86
6,93
7,84
0,24
2,1

8,25
7,56
8,05
8,22
7,20
8,24
7,48
6,64
7,87
7,03
7,27
7,45
8,41
6,82
7,17
7,63
7,33
6,89
7,85
7,32
7,53
0,72
6,7

9,23
9,04
7,88
8,57
8,02
8,22
7,73
7,72
7,63
7,40
7,54
7,39
7,71
7,38
7,18
7,42
7,32
7,72
7,62
7,40
7,81
0,45
4,1

6,39
5,51
5,84
5,66
5,98
5,74
5,67
5,39
5,88
5,11
5,63
5,85
5,83
5,44
5,58
5,85
5,44
5,83
5,52
5,48
5,68
0,36
4,5

7,41
6,01
7,49
7,06
7,26
6,88
7,38
7,85
7,33
7,49
7,41
6,82
6,59
7,50
6,81
6,47
6,89
7,07
5,66
6,20
6,98
0,74
7,5

7,91
7,88
7,85
7,68
7,64
7,54
7,52
7,48
7,40
7,39
7,38
7,30
7,27
7,21
7,11
7,09
7,05
7,05
6,96
6,77
7,37
0,53
7,7

107,3
106,9
106,5
104,2
103,6
102,3
102,0
101,5
100,4
100,2
100,1
99,0
98,6
97,8
96,4
96,2
95,6
95,6
94,4
91,8
100,0
7,2

82 GOSZ-VSZT Középérésű csoport 2018
Szemtermés t/ha
Fajták

Szombathely Iregszemcse

Tordas

Székkutas

Cellule
6,83
9,18
6,93
9,72
Hyland
7,45
9,30
6,22
9,00
GK Arató
8,26
6,54
9,52
6,13
6,47
GK Szilárd
8,23
6,75
9,39
Lindbergh
7,16
9,06
6,67
9,22
Gaudio
6,86
8,59
6,76
9,07
Balaton
8,62
6,09
9,48
6,37
Balitus
6,91
7,66
9,36
7,96
8,17
Amicus
5,89
7,06
9,37
Mv Ménrót
6,40
8,69
6,83
8,79
Mv Ispán
6,35
8,55
5,48
9,66
6,46
Farinelli
8,37
6,33
8,37
Amun
6,89
8,48
6,09
8,49
RGT Sunnyboy
8,66
5,26
8,34
6,33
7,60
Aurelius
6,35
8,41
6,35
6,12
Beatus
5,79
8,95
7,93
Mv Kolo
6,51
7,38
6,16
9,59
7,73
Activus
6,52
8,63
5,64
Ubicus
6,76
8,30
5,57
8,31
5,69
8,04
Mv Kepe
6,52
8,18
Mv Mente
7,76
6,64
8,49
6,21
6,05
RGT Weronka
8,16
6,67
5,28
Lukullus
6,66
7,51
5,07
7,57
Antonius
7,28
4,97
7,71
6,38
Mv Bojtár
5,70
7,17
5,10
7,91
KG Vitéz
6,23
7,11
4,79
6,25
Átlag
6,48
8,19
6,07
8,60
SzD 5%
0,47
0,68
0,77
0,62
C.V.
5,1
5,9
9,0
5,1
A táblázatban kiemeltük az átlagos vagy annál jobb értékeket.

Szarvas

Jászboldogháza

Debrecen

Gyulatanya

Mosonma
gyaróvár-Egy.

átlag

rel. %

8,07
6,88
8,66
7,89
6,48
7,29
8,24
6,59
7,15
7,05
6,76
6,81
6,81
6,98
6,35
7,21
7,10
6,96
6,74
5,73
5,91
7,00
6,68
5,93
6,55
6,25
6,93
0,22
2,2

8,06
8,53
8,51
8,41
7,69
8,03
7,67
7,84
8,10
7,54
8,06
7,56
8,03
7,97
7,98
7,61
7,16
7,85
7,69
8,26
7,88
7,62
7,22
6,91
7,48
7,20
7,80
0,53
4,8

8,36
8,44
8,19
8,49
8,17
7,87
7,73
7,12
7,67
7,98
7,93
8,79
7,87
7,73
7,85
7,73
7,07
7,98
7,49
7,59
7,24
7,23
7,60
7,05
6,65
7,29
7,74
0,44
4,0

5,83
5,53
5,98
6,04
5,86
5,84
5,87
5,61
5,96
6,21
5,96
5,63
5,36
5,48
5,97
5,51
5,40
5,43
5,25
5,47
5,32
5,93
5,47
5,04
5,08
5,64
5,64
0,37
4,6

7,04
7,67
6,65
6,72
7,90
7,29
6,93
7,62
7,11
6,58
7,16
6,86
7,16
7,49
7,13
6,94
7,03
6,63
6,75
6,62
6,14
6,32
5,95
7,30
5,36
5,76
6,85
0,80
8,3

7,78
7,67
7,60
7,60
7,58
7,51
7,44
7,41
7,39
7,34
7,32
7,24
7,24
7,14
7,11
7,09
7,04
7,04
6,98
6,90
6,84
6,70
6,64
6,51
6,33
6,28
7,14
0,43
6,5

108,9
107,4
106,4
106,4
106,1
105,1
104,1
103,7
103,5
102,8
102,5
101,4
101,4
100,0
99,5
99,3
98,6
98,6
97,7
96,6
95,8
93,8
93,0
91,1
88,6
87,9
100,0
6,0

Bár vélhetően kiváltani nem fogja, jó alternatíva lehet a cirok a termelők számára a kukorica mellett. A takarmány- és az élelmiszeripar is megfelelő alapanyagra találhat benne.
Nagy érdeklődés övezte a KITE
Zrt. szeptember eleji, Nádudvaron
megrendezett konferenciáját, amelyen a cirok termesztése került a
középpontba. A tanácskozáson a
házigazda vállalat szakemberei mellett az Euralis Kft. és a Tranzit-Ker Zrt.
munkatársai is felszólaltak, akik a
vetőmagok genetikai ismérveitől a
felvásárlásig és feldolgozásig egy
aránt felvázolták a fontos tudnivalókat. A KITE Zrt. pedig bemutatta,
hogy milyen technológiai elemeket
javasol a termelők számára.
Balogh László, az Euralis termékmenedzsere elmondta, a cirok azért
lehet megfelelő alternatíva ma
Magyarországon, mert az időjárás
egyre szélsőségesebb képet mutat.
Ez a növény pedig a kukoricával
szemben még ezen aszályos körül-

mények között is megállja a helyét
és jövedelmező tud lenni. A világban szemes cirkot 42 millió hektáron
termelnek, Európa ebből 700 000
hektárnyi területtel részesül.
Alapvetően azért lehet érdekes
egyre több termelő számára, mert
az átlaghoz képest sokkal nagyobb
a stressztűrése, köszönhetően az
afrikai származásának. Az egységnyi
szárazanyag előállításához 40–50
százalékkal kevesebb vizet használ
fel, mint a kukorica.
Felhasználása szempontjából
megkülönböztetünk szemes cirkot,
valamint silócirkot, utóbbi az állattenyésztés számára kiemelt jelentőségű. A harmadik pedig a biomassza
készítésére használható silócirok. Az
étkezési célokra szánt szemes cirok
azért arathat sikert, mert a termék

KISÜZEMI GÉPEK

MEZŐGAZDASÁGI
GÉPEK ELADÓK!
MTZ 80-as traktor
irányár: 2,8 mFt

GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁSHOZ:

daráló, magozó, prés, passzírozó, pasztőr,
lekvárfőző, töltőgépek, aszalók, szárítók.

TEJFELDOLGOZÁSHOZ:

pasztőr, szeparátor, vajköpülő, sajtkád,
sajtprés, sajtfüstölő, hűtőtartályok,
palacktöltők, pohártöltők.

Ab REX Kft., Gödöllő

info@abrex.hu, 06(20)9444-353

3 fejes eke – irányár 300 eFt
műtrágyaszóró – irányár 250 eFt
permetező – irányár 320 eFt
kultivátor – irányár 300 eFt

lehet tölteni vele a szójatermesztés
területeinek csökkentésével összefüggő fehérjehiányt.
Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatója a ciroktermesztés
technológiai hátterét mutatta be.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a
technológia feszes betartása kulcsfontosságú kérdés, ugyanis, ha valamelyik sarkalatos ponton hibát
vétünk, akkor azon a későbbiekben
még nagyobb anyagi ráfordítás
mellett sem tudunk javítani.

(A berendezések a traktorhoz kapcsolhatóak)

ÉRDEKLŐDNI: CZIFRA TAMÁS
30/432-0010 (PÜSPÖKHATVAN)

15,5R38
NorTec
TA-02 134 TT

7,50-20
Barnaul
V-103 PR8 TT

11,2-20
Barnaul
F-35 PR8 TT

73 200 Ft

20 300 Ft

30 500 Ft

nettó

gluténmentes, így a tudatos
fogyasztók és az intoleranciával küzdők számára egyaránt megfelelő
alternatíva lehet.
Arra, hogy a takarmány előállításában mekkora fontosságú lehet a
cirok használata, már a Tranzit-Ker
Zrt. munkatársa, Újvári Sándor hívta
fel a figyelmet. Előadása során
kiemelte, hogy e termény magasabb nyersfehérje-értékű, mint a
kukorica, ezért megfelelő alapanyag
lehet a takarmányipar számára, ki

205874

Szombathely Iregszemcse

205200

81 GOSZ-VSZT Korai érésű csoport 2018
Szemtermés t/ha

nettó

nettó

Az árak tartalmazzák a szállítás és a tömlők költségét is.

SINAOPT KFT.

Mezőgazdasági és ipari abroncsok,
széles választék, remek árak
+3612860190 • +36204802670
www.sinaopt.hu

205873

Őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények – 2018.

Fajták
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Nagy István: Növelni kell az agrárium jövedelmezőségét és a gazdák versenyképességét

A kormány elindította a legfontosabb
élelmiszerek áfája 5 százalékra
csökkentésének folyamatát

Megszűnhet a közös
osztatlan tulajdonforma
A következő időszak legnagyobb feladata
a magyar gazdálkodók versenyképességének növelése, erre koncentráljuk minden
erőnket és tudásunkat – mondta Nagy
István a NAKlapnak. Az agrárminiszter
szerint meghatározó lépések lesznek az
öntözésfejlesztés terén, valamint az őszi
törvényalkotási menetrendet nagyban
meghatározza a közös osztatlan tulajdonforma kivezetése az agráriumból.

– Immár negyedik hónapja
tevékenykedik miniszterként
az agráriumért. Mik ez elmúlt
időszak tapasztalatai és azokból milyen célokat tud megfogalmazni?
– Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, ez a bibliai tanítás többször is eszembe jutott az elmúlt
hónapokban. A legfőbb célunk az,
hogy a magyar gazdák versenyképessége javuljon az európai tár
saikéhoz képest. Az uniós források
optimális felhasználása segíthet a
hátrány leküzdésében.

– Milyen lépésektől várható
a magyar gazdák versenyképességének javulása?
– Egy ilyen aszályos nyár után
nem kérdés, hogy az egyik legsürgetőbb feladatunk az öntözési
rendszerünk javítása. Együtt dolgozunk a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával a megoldáson, természetesen az ivóvízbázisunk védelmét kiemelt szempontként tartjuk
szem előtt. A kamara felmérése
szerint a gazdák mintegy 450 ezer
hektáron öntöznének a jelenlegi
80 ezer hektár helyett. A kiépített
csatornarendszerünk körülbelül
220 ezer hektár öntözését tenné
lehetővé, emellett a termálvizek

– A kormány elindította a legfontosabb élelmiszerek áfája 5
százalékra csökkentésének folyamatát. A mérséklés megtörtént a
szarvasmarha, a sertés, a hal, a tej,
a tojás esetében. Az eddigi lépések óriási sikerként értékelhetőek,
ugyanis fehéredett a gazdaság, a
kiegyenlítő hatás miatt a gazdák
közötti versenyhelyzet javult. A
kormány célja az, hogy a lehető
legkisebb áfa terhelje a legfontosabb élelmiszereket.

kertészeti célú felhasználása is
kiutat jelenthet. A versenyképesség javulásához álláspontunk szerint meg kell szüntetni a közös
osztatlan földtulajdont, hiszen ez
„gúzsba köti” a magyar agráriumot. Meghatározó, a kérdésben
minden kritériumnak megfelelő
törvényjavaslatot nyújtunk be a
parlament elé az őszi időszakban.
Emellett folyamatban van az
üvegházi kultúra fejlesztésének
támogatása, amelyben óriási
lehetőséget látok. Konkrét feladatunk továbbá a szakképzés újraszervezése, a generációváltás felgyorsítása is.

– Nézzük kicsit konkrétabban a különböző ágazatokat!
Az elmúlt évtizedekben – a
baromfi- és talán a húsmarha-ágazattól eltekintve – nem
sikerült átütő eredményeket
elérni a hazai állattenyésztésben. Hogyan lehetne számottevő változást elérni ezen a
téren?
– Nagy potenciált látok az állattenyésztésben és fontos feladatomnak tekintem, hogy az minél
vonzóbbá váljon a fiatalok számára. A megfelelő, jó teljesítményű
fajták és hibridek tenyésztéséhez
meg kell teremtenünk az anyagi

Egy ilyen aszályos nyár után nem kérdés,
hogy az egyik legsürgetőbb feladatunk
az öntözési rendszerünk javítása
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– Minden évben újra és újra
átéljük a dinnyepiac ellentmondásait, az árazással kapcsolatos megoldatlan problémákat. Van-e az Agrárminisztériumban erre a problémára
valamilyen megoldási javaslat
annak érdekében, hogy jövőre
már ne alakulhasson ki hasonló szituáció?
és kutatói feltételeket. Örvendetes, hogy a tejágazat mára kilábalt
a válságból és jól teljesít. A vidékfejlesztési pályázatok és európai
uniós források megfelelő támogatást jelentenek az állattenyésztők
számára, hiszen a technológiai
megújulást segítik elő.

– Ma már nem múlhat el egy
szántóföldi növénytermesztésről szóló beszélgetés, hogy
a digitalizáció, illetve a precíziós gazdálkodás kérdése
komolyan szóba ne kerülne.
Az Agrárminisztérium hogyan
tudja ennek megismertetését,
illetve elterjedését elősegíteni?
– Agrárminiszterként az egyik
legfontosabb célkitűzésem, hogy
a vidéki élet és a falusi életforma
minél népszerűbbé váljon a fiatalok körében, ehhez pedig nélkü-

lözhetetlen a generációváltás felgyorsítása a magyar mezőgazdaságban. A műholdas navigációval
és technológiával felszerelt
mezőgazdasági gépek jelentős
része ma már korszerű, és ezt
meg tudjuk mutatni a duális képzésben részt vevő tanulóknak. A
futó agrárdigitalizációs programmal pedig azt hirdetjük, hogy
digitalizáció nélkül nem tudunk
megfelelni a XXI. század kihívá
sainak.

– Az eddig sokat emlegetett
versenyképesség gátja sokak
szerint éppen a kormányzat
által fenntartott magas áfakulcs. Már több ágazatban
lezajlott a csökkentés, de még
sok esetben csak ígéretről van
szó. A zöldség-gyümölcs mint
alapvető élelmiszer forgalmi
adója mikor csökken?

– Úgy gondolom, hogy a termelői együttműködések jelenthetik
a megoldást. Amíg egyetlen termelő is olcsóbban adja el a kereskedőnek az áruját, és amíg a
kereskedő gazdák százaival tárgyal, addig nem lesz előrelépés.
Maguk a gazdák tudnak tenni a
kialakult helyzet ellen. Meggyőződésem, hogy szigorú és szoros
termelői együttműködéssel igenis
megváltoztatható a jelenlegi állapot. Az ilyen jellegű szerveződéseket az Agrárminisztérium teljes
mértékben támogatja.

– A méhészet oktatójaként
és gyakorló méhészként hogy
látja az import-, illetve a hamis
méz visszaszorításának lehetőségét?
– A magyar méhészeti ágazat
komoly kihívásokkal küzd, a rej-

télyes méhpusztulásokat jelenleg is vizsgáljuk. Nagy probléma
az is, hogy gyantaszűrt mézzel
árasztják el az európai piacot,
illetve, hogy a kiváló magyar
mézzel javítják fel az ipari körülmények között előállított műmézet. Ezen a területen is elengedhetetlen a már említett összefogás szerepe, miszerint a termelőknek közös érdekeik mentén
kellene fellépniük a piacon. A
tárcánk rövid távú célja a 70
dekagrammos éves fogyasztás 1
kilogrammra való növelése,
hosszú távon pedig azt szeretnénk, ha a 2,5 kilogramm mézet
ennének meg a magyar emberek
évente.

– Visszatérő elem a támogatások aránya, illetve azok felhasználása. Mi az álláspontja
a következő uniós ciklus közös
agrárpolitikájával kapcsolatban?
– Az a véleményünk, hogy a
jövőben is indokolt fenntartani
egy erős Közös Agrárpolitikát, és a
feladatok megfelelő finanszírozásához meg kell őrizni a támogatások értékét. Nehéz tárgyalások elé
nézünk, mert a következő, 2021 és
2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó
bizottsági javaslat a magyar közvetlen kifizetéseket és a vidékfejlesztési támogatásokat is jelentősen csökkentené. Számunkra
azonban elfogadhatatlan a KAP
költségvetés csökkentése. Célunk,
hogy a 2020 utáni Közös Agrárpolitika a versenyképesség növelése,
a hatékony válságkezelés, valamint a termelői jövedelemstabilizáció céljának egyaránt megfeleljen.
n Andó Patrik
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Ne feledje tápanyag-gazdálkodási
tervét elkészíteni!
A VP AKG, illetve a VP ÖKO
támogatások esetében a
tápanyag-gazdálkodási tervet
szeptember 30-ig – amennyiben
az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, úgy a betakarítást
követően 30 napon belül – kell
elkészíteni. Amennyiben az
érintett táblán a tápanyag-gazdálkodási tervben tervezettől
eltérő gazdálkodás valósul meg,
akkor az eltérést a gazdálkodási
naplóban dokumentálni kell és a
tápanyag-gazdálkodási tervet is
módosítani szükséges.
A tervet a VP AKG esetében a
talajvizsgálati eredmények, valamint – amennyiben releváns – a
levélanalízis eredménye alapján
kell elkészíteni. VP ÖKO pályázat
nem követeli meg a talajvizsgálat meglétét, így itt egyszerűsített mérlegszámítási módszer

alkalmazható, figyelemmel a Nitrátrendeletben szereplő Helyes
Mezőgazdasági Gyakorlatban
megfogalmazott határértékekre.
A tervben meg kell határozni a
kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét, a kijuttatandó anyagok
típusát (műtrágya, szervestrágya, egyéb termésnövelő anyag),

és műtrágya esetén az N, P, K
elemre, míg szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét.
Amennyiben az adott évben
ugyanazon táblán egymást
követően több növénykultúra
kerül termesztésre, minden
növénykultúra esetében külön

tápanyag-gazdálkodási tervet
kell készíteni. A keverékek egy
növénykultúraként veendők
figyelembe.
Ne felejtse el, hogy a VP AKG
esetében 5 évnél nem régebbi
talajvizsgálati eredmények
szükségesek, így a talajminta-
vizsgálat folytonosságára is
ügyelnie kell! A kötelezettségen
túl is fontos elem a gazdálkodásban talajaink ismerete, hiszen a
talajvizsgálatok költségei többszörösen megtérülnek, hiszen a
vizsgálati eredmények alapján
végzett tápanyag-visszapótlás
javítja a termesztett növények
mennyiségi és minőségi mutatóit, a termés biztonságát, egészségesebb állományt biztosít,
racionalizálja a műtrágya-felhasználást. Összességében
nagyobb nyereség.
n NAK/Sztahura Erzsébet

Tizenöt napos határidő a jogszerű földhasználat igazolására
A Magyar Államkincstár szeptembertől kezdi meg kiküldeni a gazdálkodóknak azon felszólító végzéseket, ahol nem ellenőrizhető vagy
nem egyértelműsíthető a földhasználat. Azok az ügyfelek kaphatnak
értesítést, ahol a Kincstár nem talál
semmilyen dokumentumot, amel�lyel bizonyítható lenne a jogszerű
földhasználat. A megkapott felszólí-

tó végzés alapján nyilatkozatot kell
tenni a gazdáknak a földhasználat
igazolására vonatkozóan. Felhívnánk a figyelmet arra, hogy ennek
elvégzése csak és kizárólag a Kincstár elektronikus kérelemkitöltő felületen tehető meg és nyújtható be!
Az ügyfeleknek 15 nap áll majd
rendelkezésre, hogy beszerezzék és
felcsatolják a jogszerű földhasznála-

tukat igazoló dokumentumokat. A
Kincstár elektronikus felülete eddig
lesz nyitva minden végzés esetén. A
16. napon a még be nem nyújtott és
szerkesztés alatt álló bizonylatok
törlődnek és a felület inaktívvá
válik, függetlenül attól, hogy nyilatkozott az ügyfél vagy nem.
A dokumentumok feltöltése a
Kincstár benyújtó felületén az

Elektronikus kérelembenyújtás/
egységes kérelem fül alatt tehető
meg, a végzésben található kód
megadása után. Kérnénk minden
gazdálkodót, hogy ha ilyen felszólító végzést kap, keresse fel falugazdászát és határidőn belül nyilatkozzon, így elősegítve támogatásának időbeni kifizetését!
n NAK/Ribóczi Edina
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Mikor jelentsünk vis maiort?
Amennyiben a támogatás igénylésekor
vállaltak teljesítését
veszélyeztető vis
maior esemény történik, úgy azt 21
napon belül érdemes
bejelenteni.
A támogatásokhoz kapcsolódóan előfordulhatnak olyan váratlan
helyzetek, események, amelyek
ellehetetlenítik a támogatás igénylésekor vállaltak teljesítését. Ezen
vis maior eseményeket 21 napon
belül – de legkésőbb 6 hónapon
belül – elektronikus úton kell be
jelenteni a Kincstár elektronikus
felületén, és a legtöbb esetben alátámasztó dokumentummal is igazolni kell. Az elektronikus úton történő bejelentés kétféle módon
lehetséges: az általános vis maior
felületen (pl. EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a
nemzeti támogatások, amelyek
nem kapcsolódnak az Egységes
kérelemhez (EK) vagy kapcsolódnak az EK-hoz, de több évre hatnak, pl. VP AKG vis maioros vissza-

vonás!) és az EK vis maior felületen
(EK-hoz kapcsolódó intézkedések
esetén, amelyeknél a vis maior esemény csak az adott évre vonatkozóan van hatással).
Vis maior eseménynek lehet
tekinteni az alábbi eseteket (zárójelben a szükséges irat): az ügyfél
halála (halotti anyakönyvi kivonat,
halotti bizonyítvány; az ügyfél

Mikor nem kell igazolást csatolni
a káresemény bejelentéséhez?
Természeti csapás, szélsőséges időjárási körülmény (földrengés,
árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás)
esetében, illetve állatállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenés,
elhullása vagy leölése esetében nem kell igazolást csatolni a káresemény bejelentésekor.

hosszú távú munkaképtelensége
(intézeti zárójelentés/szakorvosi
igazolás); mezőgazdasági vagy
feldolgozóipari üzem, földterület
kisajátítása (ügyfél nevére szóló
kisajátításról szóló végzés/határozat); földterületnek közcélra történő igénybevétele (végzés; szerződés hiteles másolata, károsodott
terület nagysága, vázrajz); létesítmény megrongálódása (hatósági
végzés, igazolás, biztosító által
kiállított kárjegyzőkönyv, rendőrségi jegyzőkönyv, tűzeseti hatósági bizonyítvány); növényállományt
sújtó járványos, fertőző megbetegedés (kormányhivatal igazolása); zárlati vagy még nem honos
károsító ellen hozott hatósági
intézkedés (hatósági igazolás,
végzés); intervenciós/exporttevé-

kenységgel összefüggő szállítási
útvonalon bekövetkezett akadály
(Közútkezelő, MÁV stb. igazolása);
vadkár (vadásztársaság nyilatkozata, vagy jegyző határozata, vagy
bírósági döntés); ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak a termelő részére történő késedelmes
szállítása (igazoló dokumentum).
Fentieken túl a pályázati kiírások, jogszabályok is nevezhetnek
meg egyéb vis maior eseményt. A
zöldítés során bevezetésre került
növényvédőszer-használati tilalom esetén vis maior csak a következő ok miatt lehet: növényállományt sújtó járványos, fertőző
megbetegedés, illetve zárlati
vagy még nem honos károsító
ellen hozott hatósági intézkedés.
n NAK/Sztahura Erzsébet
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Már hasznosíthatják a gazdálkodók
az aszálymonitoring rendszer adatait
Immár valamennyi érintett szakterület előtt
lehetőség nyílt arra, hogy kidolgozza saját
módszereit, tevékenységeit, amelyek segítségével a megelőzés kerülhet a napi gyakorlat fókuszába.
tó, a hazai sajátosságokat figyeAz éghajlatváltozás egyik hatása,
lembe vevő, napi gyakorisággal
hogy az aszály és a vízhiány – valaszámítható HDI aszályindexet
mint következményeik – évente
(Hungarian Drought Index). A szátöbb milliárd forint kárt okoznak
mítás a meteorológiai adatok melMagyarországon, jóval többet,
lett támaszkodik a termőtalajban
mint más hidrológiai szélsőségek
több szinten mért talajnedvesség(pl.: ár-, belvíz). A jelenség számszerűsítése és előrejelzése
terén azonban évtizedek
óta nem sikerült áttörést
elérni, amely abból is ered,
hogy nem írható le csupán
meteorológiai adatokkal,
mivel a helyzet pontos jellemzésére nem választható
ki egyetlen paraméter.
A vizek kártételei elleni
védekezés szabályairól
szóló kormányrendelet
értelmében a vízügyi igazgatóságok feladata a vízhiányos helyzet megállapítása, és annak elkerülése
érdekében a szükséges
intézkedések megtétele. Az
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megkezdte egy
új típusú vízügyi állomáshálózat kiépítését annak
érdekében, hogy a vízgazdálkodás és a mezőgazdaAszálymonitoring állomás
ság számára a talajnedvesre, és figyelembe veszi a szélsőséség aktuális állapota meghatározges időjárási körülményeket, a
ható és a várható folyamatok előre
hőségnapok okozta intenzív
jelezhetőek legyenek.
párolgást. Abban az esetben, ha
Az aszály, vízhiány jellemzésére
nem áll rendelkezésre elegendő
különböző indexeket alkalmaznak
adat, lehetőség van egyszerűbb
világszerte. Az Alsó-Tisza-vidéki
indexek kiszámítására. KidolgoVízügyi Igazgatóság és a Szegedi
zásra került a HDI0 (meteorológiai
Tudományegyetem szakemberei a
index a talajnedvesség és szélsőhazai és a nemzetközi tapasztalaséges adatok – a hőségnapok és a
tokat elemezve kidolgozták az
csapadékmentes napok – hiányáaszály mértékét kifejező, a megban), valamint a HDIS (stressz
előzési tevékenységeket támoga-

index, a talajnedvesség adatok
hiányában).
Az új, napi időléptékű aszályindex számítása folyamatos információt biztosít az aszály, vízhiány
aktuális mértékéről. Felhasználva
a meteorológiai előrejelzéseket,
az elkövetkező 6–10 napra az
aszály és vízhiány alakulására
vonatkozóan prognózis készíthető, amely változó valószínűségekkel mutatja be a várható tendenciákat, segítve ezzel a döntéshozók
és a termelők felkészülését a pre-

ventív intézkedésekre.
Az üzembe helyezett (47 db) és
a tervezett (~100 db) mérőállomások – amelyek az országos mérőhálózat gerincét jelentik – a meteorológiai alapparamétereken túl a
talajt, illetve a növényzetet ért
hatásokat mérik (csapadék, léghőmérséklet, relatív légnedvesség és
levélfelület-nedvesség, hat mélységben talajnedvesség és talajhőmérséklet).

Az állami hálózat adatai lehetővé
teszik az aszály és vízhiány mértékének országos léptékben történő
meghatározását, amelynek területspecifikus kiterjesztését segíti,
hogy az OVF és a KITE Zrt. együttműködési megállapodást kötött,
így kialakul az a kétszintű rendszer,
amely az OVF vízgazdálkodási állami apafeladatait és a KITE Zrt. precíziós mezőgazdasági tevékenységének megteremtését támogatja.
A számított értékek az öntözési vízmennyiség pontos meghatározását teszik lehetővé, így a
fenntartható vízhasználat
érvényesíthető a napi gyakorlatban. Az intézkedések
hatékony végrehajtása
érdekében, a vízügyi infrastruktúrára alapozva, kijelölésre kerültek a vízhiánykezelő körzetek, amelyek a
megfelelő jogszabályi változásokat követően jelentik
a területi beavatkozások
kereteit. Az együttműködés segíti a preventív intézkedések tervezését, a termőhelyi adottságokhoz
igazodó mezőgazdasági
tevékenység, a precíziós
öntözés kialakítását, amely
hozzájárul a termésbiztonság növeléséhez.
Összefoglalva, a vízügyi
ágazat egy többcélú
rendszert hozott létre,
amelyet megbízhatóan
üzemeltet, tevékenysége nemcsak a napi karbantartást foglalja
magában, hanem az üzemszerű
használatot és annak fejlesztését
is. Az adatok rendelkezésre állnak, mindenki számára elérhetőek, így valamennyi érintett szakterület előtt lehetőség nyílik
kidolgozni saját módszereit, tevékenységeit, amelyek segítségével
a megelőzés kerülhet a napi gyakorlat fókuszába.
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Energetikai jellegű, nyáron
hozott jogszabályváltozások
Energiahatékonyságot célzó beruházások
és felújítások adókedvezménye
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény július végi módosítása alapján magasabb adókedvezmény vehető igénybe – egymást követő öt adóévben – az energiahatékonysági
célokat szolgáló beruházások és felújítások megvalósítása után. A társasági adó kedvezményének mértéke 30–45% a beruházás helyszínétől függően (Közép-Magyarország régiójának nem támogatható települései, illetve a támogatható települései, valamint a többi régió),
amely kedvezmény kisvállalkozások esetén további 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető, de
legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A változtatásoknak köszönhetően az energiahatékonysági felújításnak minősülő világítás- és fűtéskorszerűsítés után is igényelhető az adókedvezmény.
Az adókedvezmény igénybevételének egyik feltétele, hogy az
adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében – az
adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig – rendelkezzen auditor
által kiállítandó igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgál. A másik feltétel a beruházás, felújítás 5 évig történő fenntartása.
A szükséges igazolás elkészítését végző, minősített auditorok megtalálhatóak a www.naknonprofit.hu weblapon.

Szezonális gázfogyasztás
szabályainak módosítása
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet június végi módosítása alapján eltörlésre került a szezonális
fogyasztáshoz kötődő, legtöbb büntetést indukáló fogyasztási feltétel, vagyis a 2018/2019. gázévtől már nem szükséges, hogy az október
1. és 31. közötti, valamint az április 1. és szeptember 30. közötti összes
földgázfelhasználás nagyobb legyen, mint a november 1. és március
31. közötti fogyasztás. A kapacitási feltétel továbbra is megmaradt,
azaz a téli fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves legnagyobb összkapacitás legfeljebb fele lehet a nem téli fogyasztási időszakra lekötött legnagyobb kapacitásnak.
A kedvező rendszerhasználati díjú szezonális fogyasztás igazolás birtokában vehető igénybe, amely elektronikus úton benyújtott kérelemmel igényelhető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH)
július 1-jéig a következő, október 1-jétől kezdődő gázévre vonatkozóan.
Megszűnik továbbá a MEKH szezonális gázfogyasztás jogosultságának utólagosan történő ellenőrzési jogosultsága, azaz a büntetések
mérlegelésének lehetősége.
Az április 1-jétől szeptember 30-áig tartó, nem téli fogyasztási időszakra lekötött szezonális kapacitás októberi, vagy novemberi, vagy

Szőlészekre szabott hitelt
kínál a Takarék Csoport

A rendszerhasználati díjak változása
a 2018/2019. gázévre vonatkozóan
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási
díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet júniusi módosítása alapján változni fognak a szállítási és elosztási díjelemek, így a
rendszerhasználati díjak mértéke a 2018/2019. gázévre vonatkozóan a
rendelet október 1-jétől hatályba lépő melléklete szerint.
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A Takarék Csoport kifejezetten a szerkezetátalakítási programban
részt vevő szőlészgazdák igényeire szabott finanszírozási megoldást alakított ki. Ezen belül lehet választani a klasszikus támogatás előfinanszírozási kölcsön, valamint egy könnyített adminisztrációval igénybe vehető beruházási hitel közül – hangsúlyozza
Hollósi Dávid, a Takarék Agrár Igazgatóság vezetője.
– Beköszöntött az ősz, a szüretek és az új szőlőültetvények
telepítésének a szezonja. Mire
lehet számítani?

decemberi igénybevételnél a rendszerhasználóra leosztott órai men�nyiség (kWh/h) és az adott napra lekötött kapacitás különbségének,
valamint az éves szállítási kapacitásdíj 1/365 vagy 2/365, illetve 3/365
részének szorzata alapján kell fizetni azokra a napokra, amelyeken
földgázvételezés történik és a gáznapon allokált óracsúcs meghaladja
a gáznapra vonatkozó lekötött összkapacitást. A szezonális kapacitás
október havi igénybevétele esetén az éves elosztási kapacitásdíj
1/365 részének, november havi igénybevétel esetén az éves elosztási
kapacitásdíj 2/365 részének, december havi igénybevétel esetén az
éves elosztási kapacitásdíj 3/365 részének és a nem téli fogyasztási
időszakra lekötött kapacitásnak a szorzatát is meg kell fizetni azokra
az októberi, novemberi és decemberi napokra, amelyeken földgázvételezés történik. A korábban érvényben lévő szabályozás alapján
mindhárom fenti hónap tekintetében egységesen 1/365 volt a szorzó.
A szezonális kapacitásterméken kívül – az időjárástól függően felmerülő fogyasztási igény esetén – negyedéves, havi és napi kapacitástermékek is leköthetőek a rendelet mellékletében foglalt kapacitásdíjakon.
A szezonális kapacitás jogosulatlan igénybevételének pótdíjterhei
nem változtak a korábbi szabályozáshoz képest.
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– Hála az utóbbi évek kimagasló
szakmai és kormányzati igyekezetének, erőteljesen lelassult a szőlő
termőterületének zsugorodása.
Az idén már több mint 500 hektár
új borszőlőültetvény telepítésére
pályáztak a gazdák. Ez tízszeres
növekedés a 2016-oshoz képest,
de a tavalyi 350 hektárt is jelentősen meghaladja. Csak érzékeltetésül: jelenleg Magyarországon
mintegy 75 ezer hektár szőlőt
művelnek, ennek 70 százaléka
fehér, 30 százaléka pedig kékszőlő. Hogy mennyire kedvező a mostani időpont a fejlesztésekre, azt
jelzi, a hazai bor 2017-es külkereskedelmi egyenlege mind mennyiségben, mind értékben pozitív
volt, ráadásul a borimportunk
csaknem 20 százalékkal csökkent
is. De nemcsak a számok biztatóak, hanem az is, hogy a hazai borkultúra folyamatosan fejlődik.
– S milyen forrásbevonási
lehetőségei vannak a szőlészetüket, borászatukat fejleszteni
szándékozó gazdáknak?
– Három támogatási formát igényelhetnek a beruházásaik finanszírozásához, mindenekelőtt a
Vidékfejlesztési Programban elérhető forrásokat. Ennek keretében
eddig már összesen 30 milliárd
forintot ítéltek meg félezer gazdának, akiket e támogatás hozzásegíthet ahhoz, hogy borászati
gépeket vásároljanak, kiépítsék az
infrastruktúrájukat és az energiahatékonyságukat javító beruházásokba fogjanak. Ugyancsak a

Vidékfejlesztési Programon belül
hirdettek meg 2018 elején 4 milliárd forint keretösszeget, amelyből
legalább 0,25 hektár méretű, új
borszőlőültetvény-telepítés céljára lehet igényelni. A harmadik,
beruházásokat indukáló forrás a
szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához
nyújtott, 14 milliárd forintos keretösszegű támogatás. Ez már jól

dolkodnak, elkötelezettek a gazdálkodói tevékenység iránt, ezért
fognak olyan, hatékonyságot javító fejlesztésbe, amely csak hosszú
távon térülhet meg. Ezt támogatva a Takarék Csoport a szerkezetátalakítási programban részt vevő
szőlészgazdák számára speciálisan az ő igényeiket kielégítő
finanszírozási megoldást alakított
ki. Ezen belül választhatnak a

– Elsősorban az előállított bor
minőségét, a megcélzott piaci
pozíciót, a kiszerelés, a használt
értékesítési csatornák minőségét
és jellemzőit vizsgáljuk, valamint
azt, mennyire színesek és milyen
minőségűek a kapcsolt szolgáltatások. Amennyiben a bank ismeri
a megtermelt mennyiséget, az
alkalmazott technológiát, a
palack vagy a bor literjének az
átlagárát és a használt értékesítési csatornákat, abból már alapvetően fel tudja mérni a valós hitelképességet.
– Jellemzően mire igényelnek
forrást a szőlészek, borászok a
Takarék Csoportnál?
– Ami a pályázatokat illeti, két
fő irányt tapasztalunk. A már
működő borászatok a technológiájukat kívánják fejleszteni,
mások viszont új tevékenységként vagy a termelésüket többszörösére növelve kívánnak egy
borászati üzembe beruházni.
– Bankárként mit tanácsol az
előrelépni szándékozó gazdáknak?

Hollósi Dávid
ismert a gazdák körében, hiszen
hasonló célú összegekre az elmúlt
évtizedben már több alkalommal
is pályázhattak.
– A támogatás azonban még
nem biztos, hogy elegendő,
szükség lehet egyéb forrásokra,
jelesül bankhitelre. A Takarék
Csoport, mint a hazai mezőgazdaság hagyományos finanszírozója, milyen lehetőségeket
kínál?
– Egy bank számára az ültetvényük minőségét fejlesztő szőlészgazdák vonzó üzleti partnerek,
mivel a programban részt vevő
gazdálkodók hosszú távon gon-

klasszikus támogatás előfinanszírozási kölcsön, valamint egy könynyített adminisztrációval igénybe
vehető beruházási hitel közül. Az
utóbbi révén hosszú távú, akár 12
éves futamidejű finanszírozási forrást is bevonhatnak. S élnek is e
lehetőséggel, az agrárágazat
ugyanis az idén több olyan fejlesztést is megvalósít, amelyhez
vissza nem térítendő támogatás
kapcsolódik. Ez sokat javít az
egyes beruházások megtérülési
mutatóin, ezáltal az ügyletek
banki megítélésén is.
– Milyen kritériumok alapján
dönt a Takarék Csoport a hitelkérelmekről?

– A Takarék Csoport tapasztalatai szerint a borászati fejlesztéseknek legalább két kritikus
pontja van. Az egyik a megnövelt volumen értékesítése, amikor a már bejáratott értékesítési
csatornákon túl újakat kell találni, ahol ismét el kell helyezni a
terméket, be kell vezetni a
brandet és adott esetben teljesen új, ismeretlen versenytársakkal kell versenyezni. Ehhez
új eszközök, új megközelítés,
többlet-marketingköltségek
vagy az eddiginél sokkal több
menedzsmentkapacitás szükséges. Ami adott esetben a fókusz
elvesztéséhez is vezethet. A
másik kritikus kérdés a forgótőkeigény, amit a megnövelt termelés kényszerít ki. Főleg, ha
még a hosszabb érlelésű borok
aránya is növekszik.
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Házhoz visszük
az agrárium híreit!

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

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:
189020
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