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vagy elhúzódó gyomkelés esetén is hatékony.
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A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
A Pulsar® Plus I. forgalmi kategóriás termék. A Spectrum® II. forgalmi kategóriás termék.
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A ketreces tartás
– és ami mögötte van
A számos (magát állatvédőnek mondó) szervezet
támogatásával az állattenyésztés és -tartás gyakorlatilag minden szegmensét érintő „End of the cage
age” elnevezésű európai kezdeményezés célkitűzése
az európai ketreces állattartás teljes felszámolása.
Belegondoltak-e a szervezők, mi lenne a következménye, ha kezdeményezésük megvalósulna? Az
intézkedés egyértelműen befolyásolná a sertés- és a
nyúlhús, az étkezési tojás vagy a hízott máj előállítását, de még a tejtermelésre is kihatással lenne. Mindennek következményeként pedig érezhetően drágulnának ezek az alapanyagok, illetve a belőlük készülő élelmiszerek.
A baromfihús-termeléssel kapcsolatban már van olyan, az EU egészére kiterjedő tudományos tanulmány, ahol az állatvédők szerint kedvezőbb, extenzív irányba történő elmozdulás hatásait vizsgálták. A Humbold egyetemen készített kutatás szerint egy „természetközelibb” tartástechnológia alkalmazása évente 2,5 millió tonnával, közel 20 százalékkal csökkentené az EU csirke- és pulykahús-termelését, míg az ökológiai termelésre történő teljes átállás drasztikusan, mintegy a felére mérsékelné a jelenlegi termelést. A gazdasági veszteségek szintén óriásiak lennének, ágazati szinten akár a 16 milliárd eurót is meghaladhatnák. A termelési
költségek erőteljes emelkedésének következményeként az árak számottevően
növekednének. A magas árak visszavetnék az érintett termékek forgalmát és
fogyasztását, így uniós szinten komoly keresletkiesést eredményeznének. Megjegyzendő, hogy ezen termékek helyét a kereskedelmi láncok rövid időn belül
pótolnák „hagyományos”, intenzív megoldással előállított, például Brazíliából
behozott termékekkel. A tanulmányok arra is rámutatnak, hogy a gazdasági
károkon túl komoly szociális következményekkel is számolni kellene, hiszen a jellemzően baromfitermelő régiókban az állattartók, feldolgozók felhagynának
tevékenységükkel, és akár egész térségek néptelenedhetnének el. A kérdést érdemes még környezetvédelmi oldalról is megvilágítani: a „természetközeli” technológiával együtt járna a megnövekvő károsanyag-kibocsátás (például széndioxid), egységnyi termék előállításához jelentősen több vízre és termőföldre
lenne szükség, ami a természetes élőhelyek szűkülését és a biodiverzitás csökkenését hozná maga után.
Az állatitermék-előállításban bármilyen hatékonyságcsökkentő megoldás
bevezetése súlyos károkat okoz. Nincs ez másként ebben az esetben sem, sőt kérdéses, hogy a ketreces rendszerek megszüntetése (az előbb említett károkon túl)
milyen hatással lenne a termék minőségére, az élelmiszerbiztonságra, a tényleges
– tudományos alapokon nyugvó – állatjólétre.
Véleményem szerint minden uniós szervezetnek és azok vezetőinek alapvető fő
feladata az kell legyen, hogy elősegítse az EU lakosságának jólétét, biztosítsa a
lakosság biztonságos, megfizethető élelmiszerrel történő ellátását, valamint a
munkához való jogát is.
Örvendetes, hogy a Baromfi Termék Tanács törekvéseit támogatva a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara fel kíván lépni e tisztességtelen akció ellen, ezért segíti a
Visegrádi Országok (V4-ek) agrárkamaráinak közreműködését és összefogását a
témában.
Dr. Csorbai Attila
Baromfi Termék Tanács elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrár- és élelmiszer-kereskedelmi osztály elnöke

NAklap, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja – VII. évfolyam, 3. szám

Alapító: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Zöld szám: +36 80 900 365 E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu Portál: www.nak.hu Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.
Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes Zoltán Főmunkatárs: Andó Patrik
Lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth Zoltán, Lévai Zsolt, Pelsőczy Csaba, MTI/Koszticsák Szilárd, Shutterstock.com
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu ISSN 2064-308X
A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

4
Támogatás
az amerikai
szőlőkabóca
elleni megelőző
védekezéshez
A védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédő szer vételárához vagy a gépi
bérmunka szolgáltatás formájában elvégzett növényvédelmi
költségekhez nyújt 75%-os támogatást, amelynek mértéke legfeljebb 12 000 Ft/ha, szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a
240 000 forintot. A támogatási
kérelmet a N0751 (szőlőtermelő)
és N0752 (támogatás igénylésére
felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatvány kiöltésével
lehet benyújtani, kizárólag postai
úton a Kincstár Piaci és Nemzeti
Támogatások Főosztálya részére.

Március végéig
nyújtható be
a Nitrát jelentés
A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, valamint minden
háztartási igényt meghaladó
állattartást végzőnek az előző évi
trágyázásra, trágyafelhasználásra
vonatkozó tevékenységével kapcsolatosan adatot kell szolgáltatni
a Nébih weboldalán elérhető
elektronikus nyomtatványon.
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Idén is folytatódnak az Európai Friss
Kalandok Fruttival és Veggivel
A tavalyi év sikeres gyerek- és családi
programjai után idén is folytatódnak az
Európai Friss Kalandok.
Idén a második évébe lépett a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
együttműködésben a francia friss
zöldség-gyümölcs szakmaközi
szervezettel (az Interfellel), valamint a francia szamócatermesztők
egyesületével, illetve az uborka- és
paradicsomtermesztők egyesületével közösen elnyert,
Európai Unió által társfinanszírozott zöldség-gyümölcs fogyasztásösztönző program. A három évre
szóló, Magyarország esetében 1,5 millió euró
összértékű promóciós
kampánnyal a program
célközönsége – a gyermekek és családjuk – több
helyszínen találkozhat
Budapesten és vidéken.
A program kiemelt eseménye lesz a június 1-jén
kezdődő Friss Zöldségek
és Gyümölcsök Ünnepe a
Gyerek Szigeten, amelyre az óbudai Hajógyári-szigeten kerül sor. A
rendezvénysorozat látványos eseménnyel indul, majd négy hétvégén keresztül ismertetjük meg a
gyerekeket a friss zöldségekkel és

gyümölcsökkel, amelyekből egyszerű ételeket készíthetnek, találkozhatnak a program kabalafiguráival, Fruttival és Veggivel, valamint számos, zöldségekhez és
gyümölcsökhöz kapcsolódó játékos programot szervezünk számukra a standunkon.

Idén is roadshow-ra indulunk: a
program keretében 15 városba
jutunk el, de célunk, hogy lehetőség szerint a kampánnyal minél
több megyét érintsünk. A roadshow keretében ebben az évben új

foglalkoztató füzetet jelentetünk
meg, amelyet a gyerekek jutalomként kapnak, amennyiben részt
vesznek a standunk aktivációiban.
Idén is ott leszünk a hiper- és
szupermarketekben (Tesco és
Auchan áruházakban). Március
közepétől ősz végéig kóstoltatunk
szezonális friss zöldségeket és
gyümölcsöket az üzletekben.
A gyerekcsatornákon nyolc új
résszel jelentkezik az Európai
Friss Kalandok rajzfilmsorozatunk, amely a
gyerekek zöldségekhez
és gyümölcsökhöz kapcsolódó ismereteit bővíti, de a tavalyi nyolc epizódot is megismételjük.
Az év során továbbfejlesztjük a program já
tékapplikációját és honlapját.
Az egész évi programot sajtóesemények és
kommunikációs kampány támogatja: a sajtó
számára két workshopot
szervezünk a tavaszi,
illetve az őszi zöldség- és gyümölcsszezonhoz igazodva, az eseményekhez kapcsolódóan a
hagyományos és az on-line
médiában szintén számos megjelenést tervezünk.

Folytatódik a munka a „Földforgatók” iskolakertjeiben
A mozgalmas ősz után már a
tavaszi munkálatokra készülnek a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) támogatásával és a Váci
Egyházmegyei Karitász koordinálásával Nógrád megyében zajló
„Földforgatók” nevű iskolakertprogram tíz iskolájában. A tavaszi
munkák a közös műhelynap és az
egyéni mentorálás után kezdődnek. A Földforgatók tavaszi
műhelynapját március 11-én tartják Pásztón, a Magyar Szentek
Római Katolikus Általános Iskolában. Mivel ez az országos programban részt vevő iskoláknak nem

kötelező, ezért megnyitják ezt az
alkalmat külsős érdeklődők számára is.
A szeptemberi műhelynap során
a programban részt vevő koordinátorok, valamint a program szervezői a pályázaton nyertes intézmények képviselőivel ismerkedhettek meg, illetve megkaptak
minden olyan információt, amely
szükséges a program megvalósításához. Az egyéni mentorálásokra
előre egyeztetett időpontban
került sor október 18–26. között. A
személyes találkozások alkalmával
szállították ki mindenkinek a cse-

repes fűszernövényeket és a szabadgyökerű málna- és ribizlitöveket, valamint a szerszámokat. Az
iskolákba került többek között
piros és fehér ribizli, rozmaring,
nadálytő, tárkony, pemetefű, echinacea, metélő fokhagyma, évelő
oregánó, évelő majoranna, borsfű
és kakukkfű.
A mentorálások alkalmával
számba vették a műhelynapon
megbeszéltek helyi adaptálási
lehetőségeit és megnézték a kertet kertészeti szempontból is. Az
eredetileg ajánlott vetési tervet a
legtöbb helyen újratervezték, és

később megküldték mindenkinek.
Az így összeálló vetési tervek alapján készítették elő a vetőmagmennyiségeket. A szántás és a trágya kijuttatása mindenütt másként történt. Bár a program nem
ígérte a szántásban való segítséget, az egyéni mentorok mégiscsak segédkeztek abban is, ha
szükséges volt. A program szerinti
őszi tevékenységeket az iskolák
araszolva végezték, de a feladatok
többsége elkészült, igaz néhányan
jelezték, hogy egy-egy tevékenységet tavaszra tettek át.

n NAK
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Két nagy rendezvénnyel
várja a tavaszt a kamara
A téli, fővárosi mustra után két saját szervezésű nagy rendezvényével köszönti a
tavaszt a kamara.
A korábbi éveknek megfelelően
újra megrendezzük a nagy hagyományokkal bíró Pápai Agrárexpót,
és visszatér eredeti helyszínére a
NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow. Pápa városában idén
23. alkalommal megrendezésre
kerülő Agrárexpo péntektől a jól
bevált keretek között nyitja meg
kapuit, hogy aztán a Nyugat-magyarországi Agrárfórummal folytatódjon a rendezvény. Míg Pápán
a szakma elméleti részén van a
fókusz, addig Mezőfalván újra a
mozgógépes szántóföldi bemutató lesz a középpontban. A szakmai érdeklődők és látogatók mind
a két rendezvényen az agrárium
legaktuálisabb kérdéseire kaphatják meg a naprakész és releváns
választ, ráadásul első kézből.

Európa nagy és népszerű kiállításaihoz hasonlóan a legkorszerűbb
mezőgazdasági gépek, eszközök
és technológiák fognak ezeken a
rendezvényeken felvonulni. A
bemutatásra kerülő szektorokat –
mint a gépek, gépkapcsolatok,
input anyagok, öntözéstechnika,
precíziós eszközök és alkalmazásuk, növénytermesztési technológiák, kutatócégek, oktatási és
pénzügyi intézetek, vetőmagfejlesztők, növényvédő szerek és a
kiegészítő iparágak – a legnagyobb és az innovációban élen járó
vállalkozások fogják képviselni.
A kamara nem titkolt kettős
célja a rendezvényekkel, hogy a
lakosság körében népszerűsítse a
mezőgazdaságot, az ágazat szereplőinek pedig biztosítani szeret-

né azokat az információkat, amelyek által sikeresen gazdálkodhatnak, munkájuk eredményeként
gyarapodhatnak, ez által is erősítve a magyar vidéket. Kiváló felületek ezek arra, hogy a kamara biztosítsa tagjai felkészültségét az

aktuális piaci és környezeti kihívásokra, növelje versenyképességüket határainkon innen és túl.
Ehhez szükséges tudásuk folyamatos fejlesztése és a naprakész
szakmai ismereteket biztosítása.
n NAK

Új szabályok készülnek a tengeri
hulladékok csökkentése érdekében
A műanyagokkal kapcsolatos stratégia
kidolgozása az Európai Bizottság által
2015. december 2-án elfogadott körforgásos gazdasági csomag szellemében zajlott,
amelynek részeként 2018. január 16-án
elfogadták az első páneurópai stratégiát.
A műanyagokkal kapcsolatos
európai stratégiáról szóló 2018.
januári bizottsági közlemény négy
területre helyezi a hangsúlyt: a
műanyagok újrafeldolgozásával
kapcsolatos gazdasági aspektusok
és minőség javítása, a műanyaghulladék mennyiségének mérséklése és a szemetelés visszaszorítá-

sa, a beruházások és az innováció
ösztönzése, valamint a globális fellépés előnyünkre fordítása. Ennek
érdekében az egyszer használatos
termékkategóriákra külön-külön
intézkedéseket irányoz elő. Egyes
termékek esetében alacsonyabb
fogyasztást céloz meg különböző
tagállami intézkedések révén (pl.:

italtartó poharak, ételtartó dobozok), míg mások esetében forgalomkorlátozás lép majd életbe (pl.:
műanyag szívószálak, tányérok,
evőeszközök, italkeverő pálcikák).
A bizottság fenti irányelvben
szereplő javaslatait a társjogalkotó Európai Parlament és a Tanács
már megvizsgálta, és ideiglenes
politikai megállapodásra jutott az
elmúlt év végén. Következő lépésként az ideiglenes megállapodást
hivatalosan is jóvá kell hagyni,
ami majd ezt követően megjelenik az EU Hivatalos Lapjában.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fontosnak tartja kiemelni, hogy

az intézkedések bevezetése nemcsak a fogyasztók, a csomagolásgyártók, hanem az élelmiszeripari
szereplők tevékenységére is nagy
hatással lehet. A hulladék csökkentésének érdekében mindaddig
lehet és szükséges előrelépéseket
tenni, míg az nem veszélyezteti a
legmagasabb élelmiszerhigiéniai
követelmények betartását, valamint
a nagyobb csomagolási egységek
használata összeegyeztethető az
élelmiszerpazarlás csökkentésére
irányuló törekvésekkel.
n Pető Krisztina
vezető élelmiszeripari
szakértő
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A parlagfű elleni védekezés alapelvei és
lehetőségei napraforgóban, I. rész
A parlagfű elleni védekezésnek talán soha nem volt akkora tétje
– és nem csak napraforgóban -, mint az éghajlat és környezet
szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2018.
decemberi módosítása óta van.
A rendeletmódosítás szerint az
a terület, amelyre vonatkozóan a
parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának
és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján parlagfű elleni közérdekű
védekezést rendelnek
el, a vizsgált támogatási évben nem támogatható.
A napraforgó gyom
irtása csak akkor lehet
igazán sikeres, ha a
gazdálkodó integrált
szemlélettel maximálisan kihasználja az agrotechnikai védekezési
lehetőségeket is. A kultúrnövény számára a
legjobb, a gyomnövényeknek pedig a legrosszabb körülményeket biztosítsuk. A legnagyobb gondossággal kell eljárni a vetésforgó tervezésénél, a
tábla megválasztásánál, a talajelőkészítésnél, a tápanyagellátásnál és a fajtaválasztásnál egyaránt.
Napraforgót azonos termőhelyre 5 évnél gyakrabban nem célszerű vetni. A napraforgó legjobb
előveteményei a jó gyomelnyomó
képességű őszi kalászosok. A kalászos tarlón az aratást követően
azonnal tarlóhántást kell végezni,

ami elősegíti a talajban elfekvő
gyommagvak tömeges csírázását.
Ezt követően rendszeres tarlóápolással a gyomok elpusztíthatók és
ezáltal eredményesen csökkenthető a talaj gyommagkészlete.
A tavaszi talajelőkészítési munkákkal aprómorzsás magágyat, jól
elmunkált, egyenletes talajfelszínt

védekezés nehézségei legjobban
a napraforgóban jelentkeznek.
A napraforgó gyomirtásának kritikus időszaka a keléstől számított
4–6 hét, amíg a kultúrnövény nem
éri el a 35–40 cm-es fejlettséget,
nagyon érzékeny az elgyomosodásra. Ezután a természetes gyomelnyomó képessége, talajárnyékoló

kell készíteni, mivel ez alapfeltétel az
alapkezelések jó hatékonyságához.
A gyomnövények elleni
növényvédő szeres védekezés a
kultúrnövények közeli rokon
gyomfajai ellen a legnehezebb.
Mivel a napraforgó és a parlagfű
egyaránt a fészkes virágzatú
növények családjába tartozik, a

hatása olyan erős, hogy a gyomnövények, beleértve a parlagfüvet is,
nem képesek versenyezni a napraforgóval. Vagyis a napraforgó-állományt legalább a fejlődésének első
4–6 hetében feltétlenül gyommentesen kell tartani.
Napraforgóban a vetés előtti
bedolgozásos (PPI) technológia

visszaszorult, a felhasználható
szerek köre leszűkült. A vetés előtti kijuttatás előnye, hogy csapadékban szegény tavaszi időjárási
körülmények között is megbízható gyomirtó hatás érhető el. A
parlagfű ellen a fluorkloridon
hatóanyagú Racer kijuttatása
javasolt, vetés előtt sekélyen (2–3
cm) bedolgozva a talajba.
Bőséges bemosó csapadék esetén a jól megválasztott preemergens (vetés után, kelés előtt végzett) technológia önmagában is
elegendő lehet egész tenyészidőszakban a parlagfűmentesség
fenntartásához. Preemergensen a
parlagfű ellen leghatékonyabb a
fluorkloridon hatóanyagú Racer,
ezt követi a flumioxazin
hatóanyagú Pledge 50
WP, majd a terbutilazin
+ S-metolaklór hatóanyagokat tartalmazó
Gardoprim Plus Gold és
a terbutilazin + petoxamid hatóanyagokat
tartalmazó Successor T
és Success T készítmények. Preemergensen
rendszerint magról
kelő kétszikű- és egyszikű irtó spektrumú
hatóanyagok tankkombinációjával vagy gyári
kombinációjával végezzük a gyomirtást. A
preemergensen kijuttatott gyomirtó szerek
megfelelő hatékonyságához a kezelést követő 2 héten belül leg
alább 15–20 mm bemosó csapadék szükséges, ami a hatóanyagokat a gyomnövények csírázási
zónájába juttatja.
A parlagfű elleni posztemergens védekezési lehetőségek
áprilisi lapszámunkban fognak
megjelenni.
n Dr. Novák Róbert, NÉBIH NTAI
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A földgáz- és villamosenergia
szolgáltatásokon túl, előzetes
felmérést követően vállaljuk
cége energetikai rendszereinek
korszerűsítését, teljes körű
műszaki üzemeltetését, valamint
a működéshez nélkülözhetetlen
műszaki háttérszolgáltatások
ellátását is, mindezt modern
technológiák használatával,
az Ön cégének igényeire szabva
valósítjuk meg.

Energetikai
korszerűsítés
hatékonyan?
Ismerje meg

integrált energetikai megoldásainkat,
és megmutatjuk Önnek, hogyan csinálja!

Kérjen
ajánlatot
még ma!

190225_Integralt_NAKLap_hird.indd 1
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Új szakképesítési rendelet
Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez
szükséges szakképesítésekről szóló,
tavaly elfogadott agrárminiszteri rendelet
2019. június 1-jén lép hatályba. Ennek
következtében hatályát veszti az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges
szakképesítés meghatározásáról szóló
2011-es rendelet.
Az intézkedés értelmében az
élelmiszer-vállalkozás működéséhez az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (Éltv.) alapján szükséges élelmiszeripari szakképesítéssel a szakmai felelős személynek kell rendelkeznie. A megfogalmazottak szerint szakmai felelősnek minősül az élelmiszer-vállalkozás szakmai tevékenységéért
egy személyben felelős, élelmiszer-biztonsági szaktudással is
rendelkező természetes személy,
aki vagy maga a vállalkozás tulajdonosa, vagy a vállalkozás alkalmazásában álló személy, aki egy-

ben az élelmiszer-előállítás szakmai irányítója is. Továbbá a rendelet meghatározza, hogy az élelmiszer-vállalkozónak ki kell jelölnie
egy azonnali intézkedésre feljogosított felelős személyt is, hiszen
– az Éltv. követelményeinek való
megfelelés érdekében – az élelmiszer-vállalkozás működése során
az üzemelés teljes időtartama
alatt jelen kell lennie egy azonnali
intézkedésre feljogosított személynek.
A rendeletben az élelmiszer-vállalkozás mérete alapján rendszerezték a szakmai felelős személy
és az intézkedésre feljogosított

felelős személy számára szükséges élelmiszeripari szakképesítést
vagy rész-szakképesítést, valamint meghatározták az adott
szakirányban megszerzett szakmai tapasztalat elvárt mértékét. A
szakmai felelős személy és az
intézkedésre feljogosított felelős
személy lehet azonos, ha mindkét
felelősségi kör előírt feltételeinek
megfelel.

A rendelet szerint az adott szakiránynak megfelelő szakmai
tapasztalatot igazolni szükséges,
amit a szakmai felelős személy és
az intézkedésre feljogosított felelős személy a munkaszerződésben meghatározott munkakörrel
és a munkakörbe tartozó feladatok leírásával vagy más hitelt
érdemlő módon, okirattal tud alátámasztani.

Érdemes példát venni az osztrák AMA védjegyről
Hiteles forrásból ismerhették
meg a szakmai érdeklődők a
kamara budapesti központjában,
miként sikerült 25 év következetes
munkájával elérni azt, hogy az
osztrák fogyasztók többsége
AMA védjeggyel ellátott termékeket választ vásárlásai során. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
élelmiszeripari igazgatóságának
kezdeményezésére ugyanis Budapestre látogatott és tartott elő
adást nagy érdeklődés mellett
Christian Jochum, az osztrák
agrárkamara marketingigazgatója
és Martin Greßl, az osztrák
AMA-Marketing minőségirányítási
vezetője az agrár-élelmiszeripari
ágazat egészére kiterjedő osztrák
AMA minőségrendszerről. A rendezvényre sokan voltak kíváncsiak az élelmiszerszakma és az élel-

miszeripari vállalatok szakemberei közül.
Az osztrákokról köztudott, hogy
lokálpatrióták, és a hazai árut
részesítik előnyben. Mindezek
ellenére Ausztria joggal tartott
attól, hogy uniós csatlakozása
után a tágra nyíló határok miatt
ez a helyzet gyökeresen megváltozhat. Ezért is alkották meg még
a belépés előtt a kereteket biztosító jogszabályi hátteret, és hozták létre az AMA minőségrendszert. Hogy helyesen gondolkodtak, azt bizonyítja, hogy a hazai
termékek iránti kereslet nemhogy
csökkent volna, még növekedett
is azóta.
Az AMA védjegy 3 pillére:
– a követelményeknek megfelelő, tanúsított kiváló minőség,
– a nyomon követhető eredet, és

– az előállítástól a bolti értékesítésen át a fogyasztóig terjedő független ellenőrzés.
Ez így együtt jelenti a teljes
értékláncot és a teljes körű minőségbiztosítást a termőföldtől az
asztalig.
Az AMA-Marketing finanszírozásában a termékpálya minden
szereplője részt vesz. A költségvetés legfontosabb összetevői az
AMA szövetségi törvény szerint
szabályozott, ágazatonként eltérő
mértékű járulékokból befolyó adó
jellegű díjak, az EU-társfinanszírozás és értékesítés, ezek összege
együtt körülbelül 20 millió eurót
tesz ki évente.
Az AMA értékrendjében fontos
szerepet tölt be a regionalitás, a
differenciálás, ezért támogatja a
hozzáadottérték-teremtő straté-

giai szövetségek és partnerségek
létrehozását, figyelembe véve az
állatjóléti és környezetvédelmi
elvárásokat, a piaci trendeket és a
változó fogyasztói igényeket is.
De hová is jutott Ausztria az AMA
minőségrendszernek köszönhetően?
Termékfajtáktól függően ugyan
eltérő mértékben – a tej és a tojás
tekintetében ez 95% –, de az AMA
védjegyes termékek piaci részesedése bőven meghaladja az 50%ot az osztrák kiskereskedelmi forgalomban. Az AMA-védjegy
ismertsége 95 százalékos, az osztrák mezőgazdasági termékek
exportja pedig több mint hatszorosára nőtt Ausztria 1995-ös európai uniós csatlakozása óta.
n Vadász Sándor
élelmiszeripari igazgatóság
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www.frutti-veggi.hu • www.fruttiveggi.eu
Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel. Az Európai Bizottság
és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) semmilyen felelősséget nem vállal a kampányban
szereplő információk esetleges felhasználását illetően.

AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY
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Kiállt az európai állattenyésztés
mellett a Copa-Cogeca
Agrárellenes, tényektől elrugaszkodott
kezdeményezésnek ítéli az európai gazdák
legnagyobb érdekképviseleti szervezeteként működő Copa-Cogeca azt az aláírásgyűjtési akciót, amely az európai ketreces
állattartás teljes betiltására irányul. A
NAK, a MÁSZ és a BTT szerint európai
szintű szakmai összefogással kellene fellépni a szélsőséges és tisztességtelen
kezdeményezés ellen.
Az európai gazdálkodók az
elmúlt húsz évben folyamatos
beruházásokat hajtottak végre
annak érdekében, hogy az állatjóléti feltételeket jelentősen javítsák
– állapította meg a legnagyobb
uniós agrártermelői érdekképviseletként működő Copa-Cogeca
nemrég kiadott állásfoglalásában.
Az érdekképviselet szerint a
mezőgazdaság jövője érdekében
szükség lenne arra, hogy a valós
helyzetet „szenzációhajhász” felhangok ne homályosítsák el, illetve véget lehessen vetni a tapasztalható „agrárellenességnek”.
Ez utóbbit jól példázza az egyes
szélsőséges állatvédő szervezetek
által indított „Vessünk véget a ketrecek korszakának!” (End of the
cage age!) elnevezésű európai polgári kezdeményezés, amelyet 2018.
szeptember 11-én vett nyilvántartásba az Európai Bizottság (EB). Az
akció célja az európai ketreces
állattartás teljes felszámolása, ezért
a szervezők az EB-től olyan jogszabályi javaslat benyújtását kérik,
amely megtiltaná a jogszabályoknak és állatjóléti szabályoknak
megfelelően kialakított technológiák használatát is. E lépés rendkívül kedvezőtlenül érintené az állattartók jelentős hányadát, így például a baromfitermelő ágazatokat,
de hátrányosan érinti a sertés- és a
szarvasmarhatartást is.
Közleményében a Copa-Cogeca
a kezdeményezést a mezőgazdasá-

got sértő, méltánytalan kampánynak minősíti. A szervezet szerint a
tiltást szorgalmazó akció, illetve
annak feszültséggerjesztő online
petíciós oldala nem tisztességes és
nem tényszerű érvelésre támaszkodik, hanem alapvetően a
fogyasztók érzelmeire kíván hatni,
miközben nem tér ki a gazdasági
és a társadalmi következményekre.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, a Baromfi Termék Tanács
és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége egyetért abban, hogy a
fogyasztók figyelmét fel kell hívni

arra is, hogy az unióban előállított, ketreces tartásból származó
állati termékeket nagyrészt unión
kívüli országokból beáramló
importáru váltaná fel, amely előállítását pedig sokkal fejletlenebb,
illetve kevésbé szigorú állatjóléti,
élelmiszerbiztonsági stb. előírások szabályozzák. Ez meglehetősen álszent – és vélhetően
egyéb gazdasági/politikai érdekeket szolgáló – megoldást jelentene, a nyomon követhetőség, illetve a termelési körülmények ellen
őrizhetősége, így végső soron a
fogyasztó rovására.
Az uniós szabályozás értelmében a nyilvántartásba vételtől számított egy év áll rendelkezésre,
hogy a szervezők legalább hét
különböző tagállamban egymillió
aláírást gyűjtsenek. A petíciós
honlap szerint a kezdeményezéshez közel 330 ezren csatlakoztak.
Ha az egymillió aláírás összegyűlne, az Európai Bizottságnak a kezdeményezéssel kötelezően foglal-

koznia kellene. A testület eldönthetné, hogy helyt ad-e a kérelemnek vagy elutasítja azt, de állásfoglalását mindkét esetben indokolnia kellene.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara szerint a tisztességtelen
akció ellen fel kell lépni, ezért a
Baromfi Termék Tanács törekvéseit támogatva segíti a visegrádi
országok (V4) agrárkamaráinak
közreműködését és összefogását
a témában. A BTT úgy ítéli meg,
hogy a bizottság meggyőzésére
az egész Európai Unióra kiterjedő
tanulmányt kellene készíteni arról,
milyen élelmiszerellátási és munkaerőpiaci problémák adódnának,
ha az érintett állattenyésztési ágazatokban a ketreces tartást megszüntetnék. Ezenkívül olyan polgári kezdeményezést is indítani
kellene, amely a hatékony és biztonságos ketreces állattartás megőrzése érdekben gyűjtene uniós
aláírásokat – hangsúlyozza a BTT.
n NAK/BTT
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FALUGAZDÁSZ

kollégákat keresünk!

KÉPZÉSI REFERENS

Rád van szükségünk, ha olyan munkára vágysz,
amelynek során szakmai tudásoddal támogathatod
a magyar gazdálkodók boldogulását, eredményességét.
Milyen feladatok várnak rád?

Várjuk jelentkezésed, ha szívesen ellátnád az alábbi feladatokat:
• duális képzéssel összefüggő tanácsadói, ellenőrzési és
adminisztratív teendők
• szintvizsgák szervezésével kapcsolatos operatív feladatok
• szintvizsgák lebonyolítása
• szakmai tájékoztatás a gazdálkodók, szakképzési intézmények felé
• kapcsolattartás és együttműködés a társkamarákkal, szakképző
intézményekkel, valamint a NAK képzési referenseivel

• közreműködés a tagok által igénybe vehető támogatások
lehívásában (pl.: egységes kérelem benyújtása)
• őstermelői igazolványok kiadása, érvényesítése, visszavonása
• a mezőgazdasági káresemények felmérése és dokumentálása
• termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtés
• folyamatos tájékoztatás a jogszabályi változásokról
• szakmai rendezvényeken való részvétel
• adat- és információgyűjtés a gazdálkodóktól az ágazati szintű
döntésekhez

kollégákat keresünk!

FONTOS, HOGY RENDELKEZZ:

FONTOS, HOGY RENDELKEZZ:

• pedagógus végzettséggel
• legalább 3 éves szakképzésben szerzett oktatási tapasztalattal
• B kategóriás jogosítvánnyal és saját gépkocsival

• felsőfokú, preferáltan agrár végzettséggel
• B kategóriás jogosítvánnyal és saját autóval
• ügyfélközpontú szemlélettel

Munkavégzés helye: Baranya, Heves, Pest,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vagy Budapest

Munkavégzés helye: Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron,
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest,
Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém vagy Zala megye

Az önéletrajzokat a karrier@nak.hu e-mail címre várjuk a pozíció, megye és a bérigényed megjelölésével.
További információkért látogass el honlapunk karrier oldalára: nak.hu/kamara/karrier.

NAK HIRDETÉS

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE

JELENTKEZZEN

KIÁLLÍTÓNAK!
WWW.SZANTOFOLDINAPOK.HU
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MOL-NAK kártya: jelentős kedvezmények
a kamarai tagoknak a MOL-kutakon
Tagjai érdekeit szem előtt tartva, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
olyan új együttműködési megállapodást kötött a Magyar Olaj- és Gázipari
Nyrt.-vel (MOL), amelynek köszönhetően jelentős kedvezményekkel tankolhatnak a jövőben a kamarai tagok a
MOL töltőállomásokon.
A literenkénti 6–20 forintos kedvezmények közt van olyan specifikus is,
amely a mezőgazdasági szezonmunkák idején heti két napon pluszkedvezményt is biztosít, illetve van olyan
kártya, amellyel darabonként 300
forinttal olcsóbban vásárolható
palackos PB-gáz.
A kedvezmények igénybevételéhez
„NAK”-os MOL-kártyát kell igényelni.
Összesen háromféle MOL-NAK kártya szerepel a konstrukcióban. A
kamara adószámmal rendelkező tagjai – gazdálkodó szervezetek vagy
egyéb jogi személyek – előre feltölt-

hető MOL-NAK GOLD HUNGARY PREPAID kártyát vagy halasztott fizetést
biztosító MOL-NAK GOLD EUROPE/
HUNGARY kártyát igényelhetnek. A
köztestület által elért kedvezménycsomag az adószámmal nem rendelkező kamarai tagok számára is elérhető, ők MOL-NAK PARTNER kártyát igényelhetnek.
A MOL-NAK GOLD HUNGARY PREPAID kártyát adószámmal rendelkező kamarai tagok igényelhetik, ennél
a kártyánál nincs havi minimum tankolási mennyiség előírva. A kártya
feltölthető akár átutalással, illetve
akár azonnal, a fizetés előtt is feltölthető a törzskutakon – amelyek listája
megtalálható a kamara honlapján. A
prepaid kártya a törzskutakon 6
forint/liter kedvezményt biztosít a
normál és 10 forint/litert a prémium
üzemanyagok árából. Meghatározott időszakban – amely alapvetően

a tavaszi-nyári mezőgazdasági munkákhoz igazodik – előre meghirdetett heti két napon 11 forint/liter kedvezménnyel lehet tankolni a kártyával normál dízel üzemanyagot a
tagunk által előre kiválasztott törzskúton. Az autópályás MOL töltőállomásokon pedig egész évben 15
forint/liter kedvezménnyel vásárolható normál EVO Diesel üzemanyag.
A MOL-NAK GOLD EUROPE/HUNGARY kártyát azok az adószámmal
rendelkező kamarai tagok tudják igényelni, akiknek a havi üzemanyag-felhasználásuk több mint 200 liter. Ez a
kártyatípus halasztott fizetési lehetőséget biztosít, a kártyához hitelkeret
kapcsolódik, kéthetes számlázás, 14
napos fizetési határidővel. A kártyatípussal a MOL-kártyás listaárhoz
képest minden normál üzemanyag 10
forint/liter, a prémium üzemanyagok
20 forint/liter kedvezménnyel vásárol-

hatóak meg, illetve darabonként 300
forinttal olcsóbban vehető palackos
PB-gáz.
Az adószámmal nem rendelkező
kamarai tagok által igényelhető MOLNAK PARTNER kártyával a normál
üzemanyagok 6 forint/liter kedvezménnyel vásárolhatóak, a prémium
üzemanyagok pedig 12 forint/liter
kedvezménnyel (a kedvezmények a
MOL töltőállomások áraiból érvényesíthetőek). Ezzel a kártyával a vásárlások után multipontok gyűjthetőek, s
azok beválthatóak.
Mindegyik kártyatípussal kedvezményesen vásárolhatóak kenőanyagok, autókemikáliák, illetve az autómosás is olcsóbb. A MOL-NAK kártyákról a kamara internetes portálján
olvashatnak bővebben, illetve a NAK
ügyfélszolgálata és falugazdászai is
készséggel segítenek a tagoknak az
ügyintézésben.

Harmadára csökkent a jégkár aránya
Tavaly a rendkívüli időjárás ellenére az összes mezőgazdaságikár-bejelentésen belül éves szinten harmadára csökkent a jégkár aránya a jégkármérséklő rendszer üzembe állításával.
Jelenleg Magyarországon 986
darab (222 automata és 764 manuális) talajgenerátorból álló hálózat
működik, miután 2018. május elsejével a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elindította a jégkármérséklő rendszert. A hálózat egy rendkívülinek
tekinthető évben kezdte meg műkö-

dését, hiszen a májustól szeptemberig tartó időszakban több zivataros
nap volt, mint az elmúlt években.
Tavaly nyáron a megszokottal ellentétben a csapadék döntő többsége
helyi kialakulású zivatarokhoz kapcsolódott. Magyarországra általában
a csapadék-utánpótlás a határon túlról érkezik, és az esetek többségében átvonul az országon. Az elmúlt
nyári időszakban nem ez volt jellemző, hiszen június végétől egészen
augusztus közepéig a határon túlról
nem érkezett számottevő csapa-

A 2018-as eredmények
2015-2017 átlaga

2018

arány

Bejelentett jégkár (hektár)

57 183

22 524

39,39 %

Jégkárarány az összes
káreseményen belül

33,03%

12,62 %

38,21 %

Zivataros napok száma*

23

39

169,57 %

Villámok száma**

1 713 487

2 917 760

170,28 %

* Mérési pontok átlaga alapján számolt érték (összesen 113 napon volt szükség védekezésre).
** Zivataros időszakban a jégeső kialakulási hajlam mindig villámtevékenységekkel jár együtt.

dék-utánpótlás. Ezáltal a zivatarok,
az országhatárainkon belül alakultak
ki. A magas hőmérséklet hatására a
talajból a nedvesség a légkörbe
került, ami később csapadék formájában kilométerekkel távolabb hullott a talajra. Ennek a jelenségnek
köszönhető, hogy Magyarország
nagy részén egyszerre fordultak elő
zivatarok és aszály is 2018-ban. Az
ország jelentős részén hullott számottevő csapadék, viszont egyes
területek szinte teljesen kimaradtak.

Összességében elmondható és
kiemelendő, hogy a köztestület nem
„jégmentesítő”, hanem jégkármérséklő rendszert üzemeltet, amelynek
működtetésével csökkenthető az
átlagos végső jégszem mérete. A
fokozott védekezés ellenére az
ország néhány pontján természetesen hullott jégeső, hiszen nincs olyan
technológia, amellyel teljes mértékben kiküszöbölhető lenne ez az időjárási jelenség.
n NAK
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A szaktárca támogatja a fenntartható vadászatot
Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy sikerrel zajlott le az idei FeHoVa is. A Hungexpo
Budapesti Vásárközpontban 55 ezer látogató volt kíváncsi a Kárpát-medence legjelentősebb fegyver-, horgász- és vadászrendezvényére, amelyre 17 ország 274
kiállítója hozta el kínálatát.
Ahhoz, hogy a magyar vadászat, vadgazdálkodás és vadászati
kultúra ismét régi fényében
ragyogjon, és Magyarország
vadászati nagyhatalommá válhasson, fontos lépéseket kellett tenni
– mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 26. FeHoVa
megnyitóján. Példaként említette
a fegyvertörvény észszerűsítését,
az Országos Vadászkamara szerepének megszilárdítását, valamint
egy több milliárd forintos vadgazdálkodási alap létrehozását. A
Vadászati Világkiállítás magyarországi megrendezésével kapcso-

latban bejelentette: a kiállítás
magyarországi lebonyolításáért
felelős projektcéget bejegyezték.
Kovács Zoltán kormánybiztos
ehhez hozzátette, hogy csaknem
50 milliárd forintot szán a kormány a Hungexpo teljes területének megújítására.
Nagy István agrárminiszter az
eseményen kiemelte: a tárca minden eszközével támogatja a fenntartható vadászatot. A többi
között ezért vezettek be olyan
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a tájegységi határok
módosítását. – Az új szabályozás-

nak köszönhetően a jövőben
eltöltős fegyverrel is folytatható
társas vadászat, illetve a vadászvizsga megszerzésekor kötelező
lőgyakorlat és vizsga alól a kizárólag íjjal, ragadozó madárral vagy
magyar agárral vadászók mentesülnek. Emellett szintén idén
lépett hatályba az a rendelet is,
amely biztosítja, hogy a magyar

vadgazdálkodás fejlesztésére közvetlenül felhasználható bevételek
álljanak rendelkezésre – mondta.
A megnyitón aláírták az „Egy a
természettel” nemzetközi vadászati és természeti kiállítás (Vadászati Világkiállítás) együttműködési megállapodást, amit a tervek
szerint 2021-ben rendez meg
Magyarország. 
n NAK

Mediátorok segíthetik a vadkáregyeztetést
A mezőgazdasági, illetve az erdei
vadkárfelmérési útmutatót készítő
munkacsoportok elkészítették konkrét javaslataikat, és kedvező esetben
rövidesen életbe is léphetnek. Az
útmutató egyik új eleme a mediátori
intézmény.
A Szent István Egyetem Vadvilág
Megőrzési Intézete és a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
Erdészeti Tudományos Intézete
vezetésével működő munkacsoportokban hosszú ideje tart az egységes
mezőgazdasági, illetve az erdei vadkárfelmérési útmutató (EMVU; EEVU)
előkészítése. Ennek folyamatáról, a
publikus információkról az elmúlt
években többször, több fórumon is
beszámolt a kamara elnöke, illetve
más szakértői. Mint Csányi Sándor, a
VMI vezetője a NAK-nak az idei FeHoVán megtartott vadgazdálkodási
konferenciáján elmondta, az EMVU
öt részből áll majd: elvek és fogalmak, a vadkárfelmérés eszközei és

módszerei, termesztett növények
kárfelmérése, szakértői és képzési
követelmények, mellékletek. Nagy
Imre, az ERTI tudományos főmunkatársa pedig a 90 oldalas EEVU majdani felépítését mutatta be: általános
tájékoztató, az erdei vadkárok osztályozása, az erdei vadkár a jogszabályokban, az erdő értékének számítása (országos
segédtáblák, etalon állomány), az erdősítés jellegű
faállományok terepi felvételezése, az erdei vadkárok különleges esetei, vadkárszakértés
fejezetekből áll össze.
Ahogy Győrffy Balázs, a
kamara elnöke fogalmazott,
az útmutatók fő célja, hogy a
mező- és erdőgazdálkodásban a vad által okozott károk
mennyiségének, a károsodott terület nagyságának, valamint a károk
pénzbeli értékének meghatározása
országosan minél egységesebb

módszerekkel történjen. Célja továbbá, hogy alkalmazása a lehető legrövidebb és legkorrektebb kárrendezési eljárást biztosítson. Mint mondta, elő kell segítenie, hogy a legtöbb
vadkárügy első lépésben egyezséggel rendeződjön, és hogy a kárren-

dezési ügyek ne kerüljenek a bírósági szakaszba. Fontos célkitűzés
továbbá, hogy a vadkár mértékének
megállapítása a kár megállapításá-

ban részt vevő személyek szubjektivitásától mentes, ellenőrizhető és
azonos végeredményt adjon.
Győrffy Balázs hozzátette, a munkacsoportok 2018. november végén
leadták az általuk javasolt útmutatókat (benne a mediátori intézmén�nyel). A NAK és az országos
vadászkamara vállalta, hogy
az útmutatókat mind az
agrártermelők, mind a vadászatra jogosultak szemszögéből megvizsgálja, és 2019. február végéig jelzik a munkacsoportok részére a felmerülő
észrevételeiket és javaslataikat
az útmutatók véglegesítéséhez. Ezt követően pedig a
konkrét jogszabály-módosítási tervezeteket eljuttatják a
szaktárcához. – Így most már
elértünk a célegyenesbe, és rövidesen életbe léphet az egységes útmutató – fogalmazott a NAK vezetője.
nRaffai Ferenc
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Joghézagos területen
mozognak a permetező drónok
Bár a drónok használatára van hatályos
hazai szabályozás, a permetező drónok
működtetésére viszont az általános
érvényű szabályok rendeletei egyelőre
nem tartalmaznak részletes minősítési
követelményrendszert. Egységes uniós
jogalkotás van folyamatban, a célirányos részletszabályokat ezután lehet
majd kialakítani.
A légiforgalmi irányítást végző
HungaroControl arra számít –
mint az egy tavaly év végi konferencián elhangzott –, hogy
Magyarországon 2025-re naponta
közel 27 ezer drónrepülést hajthatnak végre. Bár nem részletezték, feltehetően ezek közé
sorolták a mezőgazdasági
célú drónhasználatot is. A
gazdák sok mindenre használhatják a drónokat – akár
permetezésre is alkalmassá
tehetők.
De vajon mennyi ilyen eszköz van a mezőgazdaságban? A nak.hu érdeklődésére
Török Ágnes, a Drónpilóták
Országos Egyesületének
(DOE) külső szakértője azt
nyilatkozta, hogy mivel nincs
hatósági nyilvántartás a drónokról – ezt megerősítette
számunkra a terület szabályozásáért felelős Technológiai és Innovációs Minisztérium
(ITM) is –, így azt sem lehet pontosan tudni, hogy összesen mennyi
van az országban, és azt sem, hogy
mennyi a mezőgazdaságban. Úgy
vélte, permetezésre legfeljebb
néhány száz eszközt használhatnak.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatója szerint az Európai Bizottság
állásfoglalása alapján a drónok is
légi járműnek minősülnek, ennek

alapján a drónokkal végzett
növényvédelem pedig légi
növényvédelemnek. A hatóság
közölte, Magyarországon a mezőés erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló rendelet alapján lehet
légi növényvédelmi tevékenysé-

környezetvédelmi előírásokat,
továbbá a tevékenység engedélyezéséhez szükséges bejelentés
benyújtásának típusát és módját.
Török Ágnes szerint bár a hagyományos légi járművekkel végzett
mező- és erdőgazdasági légi
munkavégzésről részletes szabályok vannak hatályban, a pilóta
nélküli légi járművekre sem fizi
kailag, sem jogilag nem alkalmazhatók ezek a feltételek.
Utóbbi megjegyzésre szinte
„rímelt” a Gabonatermesztők
Országos Szövetségének AGROmashEXPO-n megrendezett szakmai napjának egyik panelbeszélgetésén elhangzott kijelentés,

get végezni. A rendeletet alapvetően a mezőgazdasági légi járművel történő mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel,
növényvédő szernek nem
minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő
anyaggal végzett növényvédelmi
vagy talajerő-gazdálkodási tevékenységekre kell alkalmazni. A
rendelet meghatározza a légi permetezés szabályait, a szakirányítóra, a pilótára és a jármű üzemeltetőjére vonatkozó szabályokat, a

miszerint a permetező drónokat
voltaképpen illegálisan alkalmazzák, mert nem estek át típusminősítésen a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézeténél (NAIK
MGI)!
A NAKlap érdeklődésére Gulyás
Zoltán, a NAIK MGI igazgatója
megjegyezte, azért nem estek át,
mert a hatályos, a növényvédelmi
tevékenységről, illetve a mező- és
erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló rendeletek egyelőre nem

tartalmaznak drónra szerelt permetező berendezésre vonatkozó
részletes szakmai (minősítési)
követelményrendszert. Hozzátette, a szakmailag illetékes és kompetens szakemberek együttműködésében a jelenleg hiányzó
követelményrendszer várhatóan a
közeljövőben elkészülhet.
A Nébih jelezte, általános jogszabályi előírás, hogy forgalomba
hozatal előtt a növényvédelmi
gépeket típusminősítésnek kell
alávetni, viszont a permetező drónokra jelenleg nincsenek elérhető
típusminősítési szabványok.
Jelenleg dolgoznak azon a szabályozáson, amely a növényvédő
szer drónokról történő kijuttatására vonatkozik.
Ezt várhatóan az EU-s előírásokhoz kell majd igazítani.
Mint a NAKlap érdeklődésére
az ITM sajtóosztálya írta, egységes uniós szabályozás
készül, amely közös előírásokkal rendezi majd a pilóta
nélküli légi járművek üzemeltetésének kérdéseit. A korszerűbb közösségi rendelkezések hatályba lépése az év
második felében várható.
Hozzátették, az előrehaladott uniós jogalkotási eljárás
miatt a magyar jogszabályi
környezet jelenleg érdemben nem változtatható meg.
Török Ágnes szerint az Európai
Bizottság célja, hogy egy felhasználóbarát, a technológia fejlődését támogató jogi környezetet
teremtsen a pilóta nélküli légi járművek használatának.
– Az irányok azt mutatják, hogy
a jelenlegi itthon hatályban lévő
jogszabályoknál enyhébb szabályok vonatkozhatnak majd erre a
tevékenységre – tette hozzá a
szakértő.
n nak.hu/RF
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Európa legjobbjai közé kerültünk

Tavaly a mezőgazdaság kibocsátása 3,6 százalékkal magasabb
lett, mint 2017-ben. A folyó termelőfelhasználás volumene 1,8 százalékkal bővült. A bruttó hozzáadott érték nőtt, a munkaerő-ráfordítás viszont csökkent – közölte Központi Statisztikai Hivatal
(KSH). A növénytermesztés kibocsátásának volumene 2,6 százalékkal nőtt. A gabonafélék kibocsátása 6,8 százalékkal lett több a
2017. évi, alacsony bázishoz
képest.
A növénytermesztés kibocsátásának volumene 2,6 százalékkal nőtt. A gabonafélék kibocsátása 6,8 százalékkal lett több a
2017. évi, alacsony bázishoz
képest. A három legfontosabb
gabonanövényünk közül a búza
volumene 1,0, az árpáé 19 százalékkal csökkent. A kukorica kibocsátása ugyanakkor nagymértékben, 18 százalékkal bővült, amihez az előző év átlagosnál alacsonyabb terméseredménye is
hozzájárult; termelési értékének
nagyarányú bővülését pedig
árindexének 6,5 százalékos növekedése is eredményezte. A teljes
mezőgazdasági kibocsátás volumenének változására a kukorica
(2,1 százalékpont) volt a legnagyobb hatással – mutatott rá a
KSH.
Az ipari növények kibocsátása
4,8 százalékkal csökkent, ugyanis
a növénycsoport nagy részét
kitevő napraforgó termelésének
9,4 százalékos visszaesését a
repce volumenének 7,2 százalékos növekedése csupán mérsékelni tudta. A cukorrépa kibocsátása 20, a kertészeti termékeké
2,4 százalékkal csökkent, míg a
takarmánynövények volumene
3,3 százalékkal növekedett. A

burgonya betakarított területe
tovább mérséklődött, kibocsátása viszont nem változott. A gyümölcstermesztés volumene 14,
az ágazat jelentős részét kitevő
alma volumene 42 százalékkal
lett nagyobb. Az élő állatok kibocsátása 8,1 százalékkal, az állattenyésztés teljes termelési volumene 5,7 százalékkal múlta felül az
előző évit. A baromfi kibocsátása
13, a szarvasmarháé 7, a sertésé 3
százalékkal nőtt. Az állati termékek közül a tej mennyisége minimálisan bővült, a tojásé változatlan maradt – míg előbbi ára stagnált, addig utóbbié 2 százalékkal
csökkent. A tejtermelés a mezőgazdaság egyik meghatározó
termelési ága, a tejkvóta 2015.
évi kivezetése óta lassú növekedési pályára állt. 2018-ban a felvásárolt tejmennyiség közel 1
százalékos növekedést mutatott.
A mezőgazdasági ágazat –
szolgáltatásokkal és másodlagos
tevékenységekkel együtt számolt – kibocsátásának értéke –
folyó alapáron 2720 milliárd
forint – 4,8 százalékkal nőtt 2017hez képest. A volumen 3,6, az
árak 1,2 százalékkal emelkedtek.
A bruttó hozzáadott érték előző
évi áron 5,9, folyó áron 3,2 százalékkal növekedett. A termelési
tényezők munkaerőegységre
jutó reáljövedelme („A” mutató)
az Európai Unió egészében 3,1
százalékkal mérséklődött tavaly,
az előző évhez képest. A mutató
értéke Szlovéniában és Franciaországban nőtt a legnagyobb
mértékben, a legnagyobb arányú
csökkenés Dániában és Svédországban következett be. Magyarország a 3,3 százalékos növekedéssel a 6 legjobban teljesítő
ország között van.

262886

Magyarország a termelési tényezők egy
munkaerőegységre jutó reáljövedelme
alapján a legjobban teljesítő uniós országok közé került.
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De minimis támogatás 2019-ben is
a méhészeti járművekre
Megjelent a Magyar Államkincstár 5/2019.
(II. 1.) számú közleménye a méhészeti járművekre 2019-ben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról,
amelynek jogszabályi alapja a méhészeti
járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM-rendelet.
A támogatás igénybevételére
az a méhész jogosult, akinek a
tárgyévben elvégzett monitoring
vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs
Rendszerbe (TIR).
A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő
méhészeti eszközhordozó jármű-

re, illetve vándor méhesházra a
támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben,
azaz a 2018. évben igazoltan
megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve
gépjárműadó költsége, továbbá
OBU fedélzeti rendszer vásárlása
esetén méhészeti eszközhordozó
járművenként, 5 évente az OBU
fedélzeti rendszer nettó ára, de
legfeljebb 40 ezer forint.

A támogatás összege a kérelmező és a vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló
szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével
kerül meghatározásra.
A kérelmeket postai úton 2019.
február 15. és 2019. április 15.

között kell benyújtani az N0816
számú „Támogatási kérelem”
nyomtatványon a Kincstár Piaci és
Nemzeti Támogatások Főosztályához.
A kapcsolódó közlemény és
mellékletei a Magyar Államkincstár portálján érhetőek el.
n NAK / Dúl Udó

Az AKG-ban nem alkalmazható növényvédő szerek
A Vidékfejlesztési Program (VP)
keretében agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő
gazdálkodók növényvédőszer-
használata korlátozott.
A rovarölő szerek alkalmazása
egyáltalán nem lehetséges:
•M
 agas Természeti Értékű Területek (MTÉT) kék vércse és a
hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoportokban,
• MTÉT túzokvédelmi, valamint
az alföldi madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport

esetében, azonban a repce,
mustár, illetve olajretek rovar
irtása korlátozásokkal megengedett.
A fenti tematikus előíráscsoportok esetében nem használható
rovarölő hatóanyagok és növényvédő szerek jegyzékét a VP EMVA
Irányító Hatósága (IH) minden
évben közzétett, nem alkalmazható növényvédőszer-listájának
1.c táblázata tartalmazza.
Az IH közlemény elérhető:
www.szechenyi2020.hu weboldal
– Vidékfejlesztési Program (VP) –

„AKG – A nem alkalmazható
növényvédőszerek listája” néven.
A rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása tiltott:
• MTÉT szántó tematikus előíráscsoportokban.
Az általános tiltásokon túl a szántók esetében nem vagy csak korlátozással használható növényvédőszer-hatóanyagok listáját az 1.a,
míg ültetvényre vonatkozó tiltott,
illetve korlátozással használható
növényvédőszer-hatóanyagok listáját az 1.b táblázat tartalmazza.

Azon hatóanyagok használata,
amelyek a felsorolt táblázatokban
külön jelölés nélkül szerepelnek,
tiltottak. A megjelölt hatóanyagok a jelölés szerinti korlátozással
használhatóak, de minden esetben be kell tartani az adott hatóanyagot tartalmazó készítmény
engedélyokiratában foglaltakat.
FONTOS! A zöldítés során, ahol
és amely időszakban a növényvédő szer használata tiltott, ott az
AKG-ban engedélyezett szereket
sem szabad használni!
n NAK/Sztahura Erzsébet
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Földforgalmi kérdezz-felelek
Változott a termőföld-adásvétel
kontrolljának
folyamata?
2019. január 11-től a helyi földbizottság a köztudomású tények,
a legjobb ismeretei alapján és az
érintettekről beszerzett információk együttes mérlegelésével
értékeli a szerződést.
A szerződés vizsgálatának folyamatából kikerülnek az önkormányzatok. A hozott döntést a bíróság
pedig már nem változtathatja
meg, csak új eljárásra utasíthat.

Szükséges földcserék esetén
földbizottsági
vizsgálat?
Most már a földcserék esetén is
szükséges a helyi földbizottság
jóváhagyása. Az értékelés során

Kedvezőbb a
helyben lakó
szomszédok
helyzete?

vizsgálni kell többek között azt is,
hogy az ügylet elősegíti-e a
birtokösszevonást.

Változott
az elővásárlási
jogosultak köre?

Mostantól azok is helyben lakó
szomszédnak minősülnek, akiknek a földje ugyan szomszédos,
de azt a településhatár elválasztja.
Így innentől erre hivatkozva élhetnek ők is elővásárlási és előhaszonbérleti joggal.

Kiemelt ranghelyen az állattartók, a kertészek és a vetőmag-előállítók állnak.

Módosult az
előhaszonbérleti
jogosultak és
ranghelyeik
sorrendje?
Az állattartókkal és az ökológiai
gazdálkodást folytatókkal egy
helyen élhetnek előhaszonbérleti
jogukkal a kertészek és vetőmag-előállítók, és innentől velük
egy helyre kerülnek a volt földhasználók is.

Jogtalan szerzés
esetén lehet élni
vételi joggal?
Aki visszaéléssel szerzi meg a
földjét, attól azok a gazdák, akik
az elővásárlási sorban hátrébb
szorultak, eredeti áron megvásárolhatják a termőföldet. Ha egyikük sem él vételi jogával, akkor az
állam veszi meg a birtokot.

Megszűnnek
a feles bérleti és
részesművelési
szerződések?
2019. január 11-től nem lehet
feles bérleti és részesművelési
szerződéseket kötni. A már meglévők a szerződés lejártakor, de
legkésőbb tíz év múlva, 2028.
december 31-én megszűnnek.
n NAK/ dr. Balogh Brigitta

Idei betétlap nélkül érvényét veszíti az őstermelői igazolvány
Legkésőbb március 20-ig lehet
érvényesíteni visszamenőlegesen
az őstermelői igazolványokat. A
kamara azt kéri, hogy az érintettek minél előbb keressék fel falugazdászukat az érvényesítés
miatt.
A március 20-ig kérelmezett,
2019. adóévre szóló értékesítési
betétlap miatt az igazolvány érvényessége január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az
őstermelői jogviszony folyama-

tossága. Nem érvényes igazolvánnyal nem minősül őstermelőnek, őstermelőként értékesítési
tevékenységet nem folytathat.
Az igazolványon látható öt év
(pl. 2018-01-01 – 2022-12-31) az
igazolvány hatályosságát jelenti,
ami nem azonos az igazolvány
érvényességével. Az igazolvány
csak a hatályos, adott évre szóló
betétlappal együtt érvényes.
Amennyiben bizonytalan igazolványa érvényességét illetően, ellen

őrizze, hogy rendelkezik-e a 2019.
évi betétlappal. Ha elvesztette, még
díjmentesen pótolhatja. Lezárt adóévre vonatkozóan betétlap pótlására nincs lehetőség. Az igazolvány
érvényességére vonatkozó, tájékoztató jellegű és nem közhiteles információkat megtekintheti a kamara
portálján, valamint a „Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara” néven
elérhető applikációban is.
Azon tagjaink, akik megadták
e-mail címes elérhetőségüket,

idén is kaptak elektronikus tájékoztató levelet az igazolványuk
érvényességével kapcsolatban.
Akik még nem tették meg, azok
az ugyfelszolgalat@nak.hu
e-mail címre elküldött üzenetben vagy az ügyfélszolgálat
80/900-365-ös zöld számán kérhetik e-mail címük rögzítését,
esetleg személyesen is megadhatják a területileg illetékes falugazdásznak is.
n NAK
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Igényekre szabott tematikával indulnak
a „Tanuljunk együtt!” programok
A beérkezett tagi visszajelzéseket
és az előző évi tapasztalatokat figyelembe véve az Élelmiszeripari Igazgatóság által 2019-ben megrendezésre kerülő „Tanuljunk együtt!”
programok tematikáját újragondoltuk. Az eddig megrendezett eseményeknek megfelelően továbbra is
célunk a lényeges elméleti alapokon
túl a lehető legtöbb gyakorlati ismeret átadása az adott termékkel vagy
termékkörrel kapcsolatban. Az idei
tematikák összeállításánál arra is
törekedtünk, hogy a tagi igényekhez
igazodva további szükséges és hasznos tartalommal bővítsük a programjainkat. Ezáltal a most jelentkezők mellett a programjaink valamelyikén már részt vevő tagjainknak is
szolgálhatunk újdonságokkal.

A programsorozatot idén a
pálinka- és párlatkészítés gyakorlati nappal nyitjuk. A tavaly induló programot 2019-ben már két
alkalommal rendezzük meg, az
első gyakorlati napot 2019. március 14-én tartjuk Nyírbogdányban.
nnn

2019. áprilisban indulnak a tavaszi féléves tejipari gyakorlati
napok, ahol a résztvevők az oltós
alvasztású sajtok és a savas
alvasztású tejtermékek előállításával ismerkedhetnek meg:
• 2019. április 3–4. – Oltós alvasztású sajtok előállítása (kezdő
csoport)

• 2019. április 24–25. – Oltós
alvasztású sajtok előállítása
(haladó csoport)
• 2019. május 15–16. – Savas
alvasztású tejtermékek előállítása (haladó csoport)
nnn

A gyümölcs- és zöldségfeldolgozók gyakorlati programját idén
külön kezdő és haladó szinten hirdetjük meg. A feldolgozással
most ismerkedők számára egy
2×2 napos programot állítottunk
össze, ahol az alapvető ismeretek
megszerzésére lesz lehetőség, a
már terméket előállító tagjainknak szóló programon pedig az

előállítás aktuális kérdéseire
kívánjuk megadni a választ. A
tavaszi félévre tervezett események időpontja:
• 2019. április 12–13. – Kezdő csoport I. modul
• 2019. május 10–11. – Haladó csoport
• 2019. május 17–18. – Kezdő csoport II. modul
A bemutatott programok mellett további gyakorlati napokat is
szervezünk a tavaszi időszakban.
A megrendezésre kerülő eseményekről a részletes tájékoztatást a
portálunkon keresztül érheti el.
n NAK

Ingyenes állategészségügyi és járványvédelmi
képzésen vehetnek részt a víziszárnyastartók
Idén tavasszal indul a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara által a
viziszárnyastartók számára rendezett, ingyenes állategészségügyi/járványvédelmi oktatás. A
képzés résztvevői számára a tananyagot, illetve az előadásokat a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi
és Állatvédelmi Igazgatóság Járványügyi Osztályának szakemberei készítették el, illetve állították össze.
Első lépésként 2019. február
28-án a NAK kecskeméti irodájában tartott tájékoztatót a Nébih
járványügyi referense, ahol a
képzést tartó szakemberek
részére átadásra kerültek az
oktatási anyagok, illetve a képzéssel kapcsolatos legfontosabb
információk.
Az oktatók gyakorlati szakemberek közül kerülnek ki, praktizá-

ló állatorvosok, nagy tapasztalattal rendelkező tenyésztők, járványvédelmi, állathigiéniai szakemberek. Az előadások megtartásában a Járványvédelmi Kerek
asztal tagjai is részt vállaltak.
A képzés elsősorban a helyes
állategészségügyi és járványvédelmi szemlélet kialakítását

célozza, de ehhez a helyes telepi
gyakorlat napi szintű kialakításán
keresztül kíván segítséget nyújtani a termelőknek. A félnapos
oktatás során az elsajátítandó
anyagot nyomtatva is megkapják a résztvevők, amelyet a
kamara honlapjáról elektronikus
úton letölthető formában is min-

denki által hozzáférhetővé
teszünk. A kiadvány a kamara
mezőgazdasági kézikönyvsorozatában jelenik meg és minden
baromfitartó számára ingyenesen elérhető lesz. A későbbiekben valamennyi gazdasági állatfaj tartói részére szeretnénk
segítséget nyújtani a telepi járványvédelem hatékonyabbá
tételében, hasonló képzés indítása, illetve szakmai anyag elkészítése révén.
Az előadásokat kis csoportokban tervezzük megtartani, ezáltal is lehetőséget teremtve a
kötetlen párbeszédre és a termelők kérdéseinek egyénre szabott
megválaszolására, illetve tanácsadásra. A rendezvények pontos
időpontjai és helyszínei az Agrárgazdasági Kamara honlapján
lesznek elérhetőek, illetve itt
lehet ezekre regisztrálni.
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Precíziós gazdaság nélkül nem lesz
megújuló magyar mezőgazdaság
A mezőgazdaságban használható legkorszerűbb digitális technológiákat mutatták be a
PREGA 2019 konferencián két napon át. A
precíziós gazdálkodást sokféle aspektusból
megközelítő rendezvény nagykövete Szécsi
Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, gazdálkodó volt.
Az agrárdigitalizáció elősegíti a
stabilitást és a kiszámíthatóságot az
élelmiszer-termelésben – hívta fel a
figyelmet Nagy István agrárminiszter a PREGA 2019 – Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferencia és Kiállítás megnyitóján. Az
Agroinform.hu, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrármarketing Centrum (AMC) által rendezett eseményen a miniszter hangsúlyozta azt is, hogy a modern technológiák használata a sikeres és
tudásalapú vidék alapjait teremti
meg. Mint mondta, a kormány célja,
hogy minden magyar gazdálkodó
nyertese legyen az átalakulásnak. –
Nem szeretnénk, ha egyenlőtlenségek alakulnának ki a gazdaságok
között a méretkülönbségek miatt,
ezért az új technológiákhoz való
hozzáférés kulcskérdés valamennyi
ágazati szereplő számára – emelte ki.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
beszélt arról, hogy a kamara egyik
feladata bemutatni a tagságnak azokat a technológiákat, amelyek számukra hasznot hozhatnak. Kiemelte
azt is, a jogalkotási folyamatok és a
precíziós gazdálkodáshoz való hozzáállás az, ami igazán nagy segítséget nyújthat az ágazatnak.
– A precíziós gazdálkodás egyik
nagy előnye a tervezhetőség, a
kiszámíthatóság, a precizitás. A
hagyományos gazdálkodás korlátai
miatt a jövedelmezőség egy ponton
túl már csak úgy bővíthető, ha precíziós technológiákat alkalmazunk.
Elég, ha csak a precíziós módszereken alapuló talajvizsgálatra, a differenciált kijuttatásra, a célzott gyom

irtásra gondolunk – mondta. – A
befektetés többszörösen térül meg,
érdemes nyitni, érdemes tanulni. Az
új technológiák újfajta tudást igényelnek. Felsőoktatási szinten éppúgy szükséges a magas szintű szakemberképzés, mint az aktív gazdálkodók számára szervezett tanfolyamok, képzések. Amiről itt szó van, az
nem más, mint a jövő. Az utat hozzá
kinek-kinek magának kell megtalálni, kitaposni, ha nem akar lemaradni.

Az idei konferencián kiemelten
foglalkoztak a szántóföldi
növénytermesztéssel, de központi helyet kapott a precíziós zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés, illetve a precíziós állattenyésztés is. Önálló szekció foglalkozott a támogatások, a szabályozás és a közadat kérdéseivel, a
precíziós gépekkel, műszaki és
technológiai megoldásokkal, a
talajból nyerhető információkkal,
a helyspecifikus tápanyag-utánpótlással és az öntözés modern
megoldásaival. A Prega Science
szekcióban pedig hazai egyetemek, tudományos műhelyek
oktatói, kutatói tartottak előadásokat.
A konferencia előadói többek
között olyan kérdéseket jártak

A különböző szakmai szekciókban
olyan modern megoldásokat említettek, mint például a precíziós
takarmányozás, a fejőrobotok használata a gyakorlatban, az ellés
műszeres előrejelzése, az önműködő robotok vagy a precíziós nedvességgazdálkodás alkalmazása a kertészetekben, a precíziós talajjavítás,
az okos öntözés és a precíziós
növényvédelem vagy a munkagépvezérlések alkalmazása.
A kiállítótérben 40-nél is több
szakmai kiállító mutatta be termékeit és újdonságait. Többek között
bemutatkozott a kertészeti agrobot-család legkisebb, már Magyarországon is kapható tagja. Emellett
a manapság már széles körben
elterjedt automata kormányzási
rendszerek több típusa, köztük a

Az idén kétnapossá bővült rendezvényen, február 19-én és 20-án
több mint 100 előadást hallgattak
meg az érdeklődők magyar és külföldi szakemberektől és a precíziós
gazdálkodást már alkalmazó termelőktől. Az előadások mellett a programot workshopok, gazdálkodói és
szakértői kerekasztal-beszélgetések
és szakmai tanácsok kísérték.

körbe, mint a digitalizáció és az EU
és a Közös Agrárpolitika kapcsolata, de szót ejtettek arról is, hogy az
agrárdigitalizáció nem csupán a
magánszféra, a mezőgazdasági
termelők számára jelent megoldandó feladatot, hanem a teljes
államapparátust, annak minden
szegmensét komoly kihívások elé
állítja.

legújabb fejlesztések is megtekinthetők voltak a kiállításon, ahogy a
drónoknak is központi szerep
jutott, hiszen a felszerelt szenzorok
típusától függően a gazdák rendkívül széles körben tudják használni
az adott esetben már teljesen
automata módon is működő
robotrepülőgépeket.
n NAK
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Növelnék a bioüzemanyagok
bekeverési arányát
Idén február 5–6-án, Veszprémben tartották 71. találkozójukat a
Visegrádi Országok (V4) agrárkamarái. Az ülés első napján részt
vettek 31 kelet-közép-európai,
együttesen több mint 6 millió
tonna gabonát és repcét feldolgozó bioüzemanyag-gyártót tömörítő szervezetek vezetői, akik a
bioüzemanyagok bekeverési arányának növelését szorgalmazták.
Álláspontjuk szerint ezzel – a klímapolitikai célkitűzésekhez való
hozzájáruláson túl – évente több
milliárd literrel csökkenthető lenne
a régió olajszükséglete, a gyártás
során keletkező GMO-mentes melléktermékekkel pedig számottevően mérsékelhető lenne az importált génmódosított szójától való
függőség. Az ágazat szereplői arra
tettek javaslatot, hogy a V4-országok agrárkamarái indítványozzák
országuk döntéshozóinál a 10 térfogatszázalék etanolt tartalmazó

E10, illetve a 7 térfogatszázalék
biodízelt tartalmazó B7 üzemanyagok legkésőbb ez év végéig történő bevezetését. Az agrárkamarák
vezetői támogatásukról biztosították a bioüzemanyag-gyártó szervezeteket, mivel a bekeverési arány
emelése növelheti a térség gazdálkodóinak versenyképességét, és
további vidéki munkahelyeket
hozhat létre.

A V4-országok agrárkamaráinak
képviselői megvitatták a mezőgazdasági és élelmiszeripari piac
jelenlegi helyzetét, különös tekintettel az egyes gyümölcsök esetében évről évre visszatérő krízisekre. A vezetők szorgalmazták, hogy
a V4-ek hangolják össze intézkedéseiket a piaci problémák elkerülése céljából, ide értve például a
kötelező felvásárlási szerződések

alkalmazását vagy a korszerűtlen
ültetvények átalakítását. Ennek
érdekében, elsőként az almapiaci
kérdések kezelésére külön munkacsoportot hoznak létre a V4-országok agrárkamarái.
Az ülésen napirendre került a
Közös Agrárpolitika (KAP) jövője. A
V4-országok agrárkamaráinak
vezetői ismét kinyilvánították,
hogy a KAP költségvetését 2020
után legalább a mai szinten kell
megőrizni. Egyetértettek abban is,
hogy a nagyobb gazdaságoknál
esetlegesen alkalmazott támogatásmegvonás (a degresszió és a
capping) csak az alaptámogatásokra vonatkozhat, a termeléshez
kötött támogatásokat nem szabad érintenie. A termeléshez
kötött támogatásokkal kapcsolatban kijelentették, hogy annak
jelenlegi, 15 százalékos mértékét
is legalább szinten kell tartani.
n NAK

Brüsszelben informálódhattak a régió magyar gazdái
A Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fórumát (KEF)
működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezésében február közepén egy 9 fős
Kárpát-medencei gazdaszervezeti delegáció tett látogatást
Brüsszelben. Az erdélyi, vajdasági, felvidéki, muravidéki, drávaszögi, kárpátaljai gazdaszervezeti képviselőkből álló csoportot a
program során Szabó Balázs külkapcsolati igazgatóhelyettes
kísérte. A résztvevők találkoztak
az Európai Unióhoz rendelt
magyar állandó képviselet szakdiplomatáival, akiktől az Európai
Tanácsban folyó tárgyalásokról,
illetve a Közös Agrárpolitika
(KAP) jövője kapcsán elfoglalt
tagállami álláspontokról kaptak
friss információkat. Ezt követően

látogatást tettek a magyar kultúra brüsszeli népszerűsítését
végző Balassi Intézetben, valamint megtekintették az Európai
Parlament (EP) látogatóközpontját.

A csoport másnap meghallgatta az Európai Bizottság Brexit Task
Force magyar képviselőjének tájékoztatását az angolok kilépési tárgyalásának helyzetéről, megismerkedett a NAK brüsszeli irodá-

jával és feladataival, majd Paulo
Gouveia, a Copa-Cogeca KAP
dossziéfelelőse beszélt a szervezetről, érdekképviseleti tevékenységéről és az aktuális egyeztetésekről. A delegáció az EP-ben
részt vett a Mezőgazdasági
Bizottság (COM AGRI) ülésén,
majd Erdős Norbert uniós képviselő látta őket vendégül, akivel –
kiegészülve Sógor Csaba és Csáky
Pál képviselőkkel – tartalmas
megbeszélést folytattak a tavaszi
EP-választásokról, illetve a KAP
parlamenti elfogadásának várható menetéről. A résztvevők eredményesnek ítélték a programot,
amely közelebb vitte őket az
európai agrárszektor irányítási és
érdekérvényesítési folyamatainak
megértéséhez.
n NAK
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