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A jövő kulcskérdése
Az új koronavírus közvetetten bár, de szá
mos csapást mért a magyar agráriumra.
Ezeknek nagy részével sikeresen megbirkóz
tunk, köszönhetően a Nemzeti Agrárgazda
sági Kamara (NAK) sikeres érdekérvényesíté
sének, a kormányzati mentőöveknek és nem
utolsósorban a mezőgazdaságban és élelmi
szeriparban tevékenykedő sok tízezer ember
kitartásának és folyamatos munkájának.
Ami azonban még a vírusnál is szívósabb
ellenfél és közvetlenül érint bennünket, az az
aszály. A tavalyi vízhiányos őszt egy csapa
dékban szegény tél követte, amelyet egy igen
száraz tavasz váltott fel, így a hazai talajokból jelentős mértékben hiányzik a
növények számára szükséges vízmennyiség. A jelenlegi számítások szerint szá
mottevő eső az ország nagy részén a következő hetekben sem várható, így a
talajok további száradására lehet számítani, amely folyamatot katalizálja a gya
kori, intenzív széljárás. Az ágazat átlagos vízkárvesztesége évente 55 milliárd
forintra, ebből az aszálykár 40 milliárdra, a belvízkár 15 milliárd forintra tehető.
A magyar agrárium európai összehasonlításban is kitűnő mértékű, 2010 óta
tartó felfele ívelése nem tartható a vízgazdálkodás hatékonyabbá tétele nélkül.
Az öntözésfejlesztés, az eredményes vízgazdálkodás és a megfelelő vízbiztonság
megteremtése a jövőnk kulcskérdése. Jelenleg 100 ezer hektár alatt van az öntö
zött mezőgazdasági területeink nagysága, ez alig 2 százaléka a mezőgazdasági
területeknek! Miközben a felszíni vizek tekintetében víztermelő ország vagyunk! A
víz adott, a klímaváltozás következtében az éghajlat melegszik, sürgősen lépnünk
kell a mezőgazdaság vízgazdálkodási problémáinak feloldása irányában.
Értékes tanulságokkal szolgált a kamarai falugazdászok segítségével 2017 és
2018 fordulóján elvégzett országos vízigényfelmérés, volt honnan továbblépni. A
NAK közreműködésével számos fontos lépés történt: a díjmentes aszálymonito
ring-hálózat kiépítése, az öntözési idény két hónappal való meghosszabbítása, az
eddigi 5 év helyett 20 évre kapható vízjogi üzemeltetési engedély elérhetősége
vagy éppen a bejelentéshez kötött öntözés lehetősége a tartósan vízhiányos
időszakban. Kormányzati támogatásra is számíthat a magyar agrárium: egyéb
célzott támogatások mellett a kormányzat az öntözésfejlesztés érdekében a
következő 10 esztendőben évi 17 milliárdos pluszforrást biztosít az öntözéses
gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztésekhez. Reális cél, hogy a közeljövőben
mintegy 100 ezer hektárral bővüljön, azaz közel megkétszereződjön az öntözhető
terület nagysága. A kamara javaslata, hogy induljon el egy olyan állami tervezési
program, amely segíti a termelői tudást és képességet, ott, ahol van víz és igény,
valamint megalapozza a további állami főművi fejlesztéseket ott, ahol van igény,
de nincs víz.
Pusztavámi Márton
a NAK Vas megyei elnöke
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Új agrártámogatások és finanszírozási lehetőségek
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretein belül jelenleg is számos program érhető el, amelyek célja, hogy likviditást biztosítsanak a koronavírus-járvány gazdasági hatása által leginkább sújtott vállalkozások
részére. A pénzügyi támogatások jelentős mértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezetek folytathassák tevékenységüket és megtarthassák alkalmazottjaikat. Összegyűjtöttünk néhány
jelenleg is elérhető finanszírozási lehetőséget.
Hitelek
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
javaslata alapján 2020. május 15.
napjától Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi
Likviditási Hitel és Széchenyi
Beruházási Hitel Plusz programokra adható be kérelem (https://www.
kavosz.hu/hitelek/agrar-szechenyi-kartya).
További elérhető hiteltermékek:
• M FB – Krízis hitel érhető el,
amelynek a célja, hogy a COVID-19
krízishelyzetből fakadó gazdasági
hatásokat, veszteségeket csökkentse (https://www.mfb.hu).
• M FB – Versenyképességi
hitelprogram célja az agrár- és
nem agrár kkv-k és nagyvállalkozások beruházásainak, forgóeszköz-beszerzéseinek finanszírozása (https://www.mfb.hu).
• A z Agrárminisztérium az „MFB
Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
2020”, az „MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020”, az „MFB
Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram 2020” keretében
felvett hitelekhez 100%-os mértékű kamattámogatást biztosít.
• MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram.
• E ximbank Kárenyhítő hitelprogram (https://exim.hu/).
• Turizmusfejlesztési hitelprogram.
• K KV technológia hitelprogram
tervezett meghirdetésének a
dátuma május 30.

Garancia
programok:

• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 500
Mrd Ft értékben (https://garantiqa.hu).

• MFB – vis maior garanciaprogram 1 Mrd Ft-tól nyújt hitelhez
kapcsolódó garanciát kkv-k és
nagyvállalatok részére.
• AVHGA Krízis agrárgaranciaprogram: a termékkonstrukció meghirdetése folyamatban van,
összege 100 Mrd Ft.
• E XIM Kárenyhítő garanciaprogram 50 Mrd Ft értékben (https://
exim.hu/).
• MEHIB kiterjesztett short-term
(ST) biztosítás.

Tőkeprogramok
Hiventures Zrt.-nél négy új
tőkeprogram érhető el (https://
www.hiventures.hu):
• K KV mentő tőkeprogram: alacsony fedezetű kkv-k részére.
• Startup-mentő tőkeprogram.
• Krízis tőkeprogram I–II: reorganizációra, restrukturálásra és ingatlanfelvásárlások finanszírozására.

Bértámogatás
A vállalkozások bértámogatást igényelhetnek a veszélyhelyzet idején

történő csökkentett munkaidős
foglalkoztatás esetén. Május közepéig összesen 6774 db támogatási
kérelmet nyújtottak be, amelynek a
részletei megtalálható a https://
nfsz.munka.hu/ oldalon. Április
15-től lehet jelentkezni a kutatási,
fejlesztési és innovációs támogatásokra is. A hosszú távú cél a szektorban dolgozó munkavállalók tartós foglalkoztatása és az elbocsátások elkerülése.

Vissza nem
térítendő beruházási támogatások
Versenyképesség-növelő támogatás jelent meg, amelynek a célja,
hogy segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz
helyzetbe került – a feldolgozóipari
szektorban működő – közép- és
nagyvállalatok számára. Május
közepéig mintegy 441 db támogatási kérelmet nyújtottak be a szervezetek a Nemzeti Befektetési
Ügynökséghez (https://hipa.hu).
A Vidékfejlesztési Program éves
fejlesztési keretének a módosítása
miatt az alábbi pályázatok megjelenése várható: – Állattartó telepek
fejlesztésének támogatása; – Kertészeti üzemek korszerűsítése; –
Csemetekertek gépbeszerzése; –
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása; – Minőségrendszerekhez
kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége; – Az öntözési közösségek együttműködésének
a támogatása; – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése.
A még nyitott felhívások a www.
palyazat.gov.hu, valamint a https://

www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
leader-helyi-felhivasok honlapon
érhetőek el.

Egyéb

támogatások
A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási
hiteleihez kapcsolódó kamattámogatási kérelmek továbbra is igényelhetőek. A részleteket a
42/2019. (IX. 20.) AM-rendelet tartalmazza.
A járvány gazdasági hatásainak az
enyhítése érdekében a kormány
24 Mrd Ft-ot különített el a nemzeti agrártámogatásokra, valamint 1 Mrd Ft-ot a TÉSZ-ek támogatására. A konstrukciók feltételeit dr. Nagy István agrárminiszter
dolgozza ki. Június végétől nyílik
meg a kérelmek benyújtási időszaka az élelmiszeripar számára
egy 8 Mrd Ft, a baromfitartók számára egy 3 Mrd Ft, a sertéstartók
részére egy 2,75 Mrd Ft, a dísznövényágazat részére egy 1,4 Mrd
Ft, a halgazdálkodók számára
pedig egy 500 millió forintos
támogatási összeggel. Júliustól
nyílik meg a juh- és húsmarha-
ágazat számára az 1–1 Mrd Ft-os,
a tejhasznú szarvasmarha-ágazat
számára az 1,8 Mrd Ft-os, a
méhészet számára az 1 Mrd Ft-os
és a zöldségnövény-termesztők
esetében az 1,2 Mrd Ft keretös�szegű támogatási lehetőség.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretein belül munkahelyteremtésre és
a vállalkozások finanszírozására
hamarosan további négy intézkedés kerül kihirdetésre:
• L akásépítések támogatása a
rozsdaövezetekben.
• Állami munkahelyek létrehozása.
• Meglévő tőkealapok áthangolása
a hazai vállalkozások védelmére.
• Tulajdonvédelem.
A koronavírus-járvány által érintett
vállalkozások részére már számos
pénzügyi segítség igényelhető bértámogatás, vissza nem térítendő
támogatás, közvetlen támogatás,
kölcsön és tőkebefektetési intézkedés formájában is.
Németh Bálint/NAK
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Sikeres egységeskérelem-beadási időszak
Az idei egységes kérelmek szankciómentes
benyújtási időszakának május 15-ei zárásáig összesen 113 446 darab támogatás
igénylést adtak be a gazdálkodók a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) közreműködésével.
Május 15-én zárult le az idei egységeskérelem-beadás első, szankciómentes benyújtási időszaka. A koronavírus-járvány miatt bevezetett
kormányzati intézkedésekkel összhangban a NAK vezetése a kérelembeadási időszakra is felkészülve számos biztonsági és ügyfélfogadási
szabályt vezetett be, illetve a falugazdász-irodákat a szigorúbb személyes ügyfélfogadási előírások szerint alakította át, egyúttal a helyiségekben biztosította a megfelelő higiéniai feltételeket és védőeszközöket.
Továbbá a kamara kezdeményezésére megszületett jogszabályváltozásnak köszönhetően egyszerűsödött
az ügyintézési folyamat, így lehetővé
vált, hogy a kérelmek NAK általi
beadása döntően telefonon keresztül
is megtörténhessen, személyes
egyeztetésre csak indokolt esetben
volt szükség.

A május 15-ei zárásig a kamara
közreműködésével összesen
113 446 darab kérelmet adtak be az
Államkincstár online felületén,
ebből 99 577 darabot telefonos,
17 048 darabot személyes ügyintézéssel. Mindez területre vetítve
összesen 1 717 263 hektár termőföldet érint. A szankciómentes
határidőre egyébként összesen
166 901 kérelmet adtak be.
A megkérdezett kamarai tagok
elégedettek voltak a kamarai kollégák felkészültségével és segítő
hozzáállásukkal a beadási időszak
alatt, valamint az új eljárással is;
több mint 80 százalékuk kényelmesebbnek tartotta a telefonos
beadást. Sőt, minden második tag
annyira elégedett volt ezzel az
ügyintézési folyamattal, hogy ha
tehetné, jövőre is így adná be a
kérelmét.

Minden olyan egységes kérelmet,
amelyet 2020. május 15-ig benyújtottak, szankciómentesen lehetett
adatváltozás keretében módosítani
2020. június 2-ig. Kivétel volt ez alól
a közvetlen állatalapú kérelmek:
ezek május 15. után csak szankció
mellett voltak módosíthatóak.
Annak a gazdálkodónak, aki május

18. és június 9. között nyújtotta be
egységes kérelmét a MÁK-hoz, már
munkanaponként 1 százalékkal
csökken az elfogadott támogatási
összege. Június 10-től sem a már
beadott kérelmek módosítására,
sem új kérelmek benyújtására nincs
lehetőség, csak pontosításra.
NAK

Őszre halasztották a tagdíjbevallást és a -befizetést
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre
és az azzal összefüggésben meghozott
gazdasági vonatkozású döntésekkel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) országos elnöksége az év
őszi időszakára halasztotta tagjainak
2020-as tagdíjbevallását és -fizetését. A
köztestület ezzel is segíteni kívánja tagjait a
gazdasági nehézségek áthidalásában.
A NAK vezetősége folyamatosan
nyomon követi a koronavírus-járvány okozta hatásokat, és ennek
mentén is alakítja döntéseit, igazodva a tagság igényeihez. A köz-

testület alapszabálya lehetővé
teszi, hogy az országos elnökség a
tagdíjbevallással és tagdíjmegfizetéssel kapcsolatos határidőket
különösen indokolt esetben módo-

síthatja, azzal a feltétellel, hogy a
határidő évétől nem térhet el.
Mivel a koronavírus-járvánnyal
járó gazdasági problémák a kamarai tagok jelentős részét érintik, a
fenti alapszabályi felhatalmazással
élve a NAK országos elnöksége
májusi tanácskozásán úgy határozott, hogy a 2020-as tagdíjbevallást és a tagdíjfizetést – az alapszabály szerint esedékes nyári hónapok helyett – az idei esztendő őszi
hónapjaira halasztja. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján az őstermelő
kamarai tagok jelentős része a fizetendő tagdíjat készpénzátutalási
megbízással (sárga-, illetve fehér
csekken) teljesíti, a köztestület
vezetősége ezzel a döntéssel is
szeretné mérsékelni a postahivata-

loknál a személyes találkozás szükségességét. Emellett az elnökség
ezzel a lépéssel a kamara további
tagjainak is segíteni kíván a gazdasági válság leküzdésében. Az új,
pontos határidőkről a NAK időben
tájékoztatja érintett tagjait.
A kamara figyelemmel kíséri
valamennyi agrár-élelmiszeripari
ágazat helyzetének alakulását –
ahogy azt tette a veszélyhelyzet
kihirdetése előtt és alatt is –, ettől
függően hozza meg saját, a kamarai
tagokat közvetlenül érintő döntéseit, illetve szükség szerint egyeztet az egyes partner szakmai szervezetekkel, és amennyiben kell,
további beavatkozási pontokat
javasol a kormánynak.
NAK
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Segítség az élelmiszer-előállítóknak
A járvány okozta értékesítési nehézségek idején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
nem maradt tétlen és több vonalon is próbálta
segíteni a termelőket, élelmiszer-előállítókat. Az
egyik ilyen volt a piaci lehetőségek bővítése.
Noha a pandémia idején a piacok
nyitva tarthattak, mégis számos
településen a bezárás mellett döntöttek. Ez annál is nagyobb problémát jelentett, mivel a HORECA
szektor, azaz a szállodák, éttermek,
kávézók, illetve az oktatási intézmények bezárása, a rendezvények
elmaradása már eleve komoly piacvesztést jelentett az élelmiszer-termelők, -előállítók számára,
ezzel fokozódott az értékesítési
lehetőségek elvesztése.
A járvány idején a kamara által
nyújtott segítség egyik formája a
NAK online Piactér kialakítása volt,
amelynek célja, hogy közvetlenül
összekapcsolja az élelmiszer-előállí-

tókat, -termelőket a kereskedelmi/
felvásárlói oldallal. Az április 20-ai
indulás óta az online térbe május
közepéig 172 élelmiszer-előállító
jelentkezett, így különböző szűrési
feltételek szerint több mint 1100 termék közül válogathat a felületre
kereskedőként regisztrált, jelenleg
54 kereskedő/felvásárló. Az előállítók és a kereskedők is csak regisztrációt követően tudnak a felületen
megjelenni, és a kapcsolatot a kereskedői oldal kezdeményezheti,
amennyiben az adott előállító által
meghirdetett termék iránt érdeklődik. A termékek majdnem harmada
alapvető élelmiszer, ezen belül a lekvárok, a reformtermékek vannak

nagyobb számban, de az italok, alkoholok, illetve a tejtermékek száma is
meghatározó. Kereskedői oldalról a
legnagyobbak szinte mindegyike
regisztrált a felületen, így az Auchan,
a CBA, a COOP, a LIDL, a Penny-Market, a SPAR és a Tesco is jelen van.
A segítség másik formája a NAKnál több éve működő, a fogyasztói
oldal számára is elérhető piackereső
felület. A NAK megyei kollégái által
heti rendszerességgel aktualizált
adatbázis alapján működő kereső
naprakész tájékoztatást nyújt – többek között – a nyitva tartó piacokról.
A piacok nyilvántartása ugyan nem a
kamarához tartozik, ugyanakkor az
online keresőfelületen meglévő adatok szerint jelenleg 699 piac üzemel
az országban, ezek közül 423 a
hagyományos és 276 a termelői piac.
Egy tájékoztató összeállításával a
kamara hetek óta folyamatosan
kérte a piacokat üzemeltető önkormányzatokat, vállalkozásokat, hogy
ne zárják be piacaikat, illetve aki megtette, az nyissa ki újra. Azok ugyanis a

szabályok betartásával az áruházaknál is biztonságosabbak, illetve a
helyi termelők, vállalkozások fennmaradását is segítik. A kamara ezért
kérte az önkormányzatokat, piac
üzemeltetőket a korlátozások, be
zárások feloldására, arra, hogy se
gítsék a településük, térségük termelőit, élelmiszer-előállítóit, virágkertészeit!
A piacnyitásokhoz kapcsolódó tájékoztatás és a piacüzemeltetők megkeresése meghozta gyümölcsét,
hiszen míg a pandémia elején az
ország piacainak több mint kétharmada volt zárva, május végére a hagyományos piacok 90 százaléka, a helyi
termelői piacok háromnegyede nyitva
tartott. Tolna és Békés megyében például szinte az összes piac kinyitott, de
például Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a nyitva tartó
piacok aránya még mindig alacsonyabb a zárva tartókénál. A piacok
nyitvatartásáról az érdeklődők a NAK
honlapján tájékozódhatnak.
SZÉKELY ERIKA/NAK
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Folytatódik a Frutti-Veggi kaland
Az Európai Friss Kalandok elnevezésű, családoknak szóló zöldség-gyümölcs fogyasztás
ösztönző európai uniós promóciós program
megújult formában való folytatása mellett
döntött a kamara, ezért a francia–magyar–
belga együttműködés keretében pályázatot
nyújtott be az Európai Bizottsághoz.
A folyamatban lévő kampány,
amely a 6–14 éves gyerekekre, szüleikre és nagyszüleikre fókuszál,
egyértelműen létjogosultságot nyert
Magyarországon: az IPSOS által
tavaly év végén készített országosan
reprezentatív felmérés alapján a
program célcsoportjába tartozó gyerekek 30%-a, vidéken még ennél is
többen, az említett korosztály 38%-a
ismeri a programot és a program két
kabalafiguráját, Fruttit és Veggit.

Mivel a mostani gyerekekből, tinédzserekből lesznek a jövő zöldség-gyümölcs vásárlói, a NAK különösen nagy hangsúlyt fektet a gyerekek helyes fogyasztói szokásainak
kialakítására a szüleiken és a nagyszüleiken keresztül. Éppen emiatt
született meg az a döntés, hogy
újabb hároméves zöldség-gyümölcs
promóciós kampány kidolgozásába
kezd a kamara, amelyhez az Európai
Unió mezőgazdasági termékek pro-

mócióját támogató intézkedése
keretében adott be pályázatot.
Az új, szintén három évre (2021–
2023-as időszakra) szóló, családokat célzó program kidolgozásában
három EU-tagország, Franciaország, Belgium és Magyarország
összesen hat szakmai szervezete
vett részt. A tervezett akciók célcsoportja Magyarországon kibővült, így
a 6–18 éves korosztálynak, valamint
a szüleiknek szól. A tervek szerint
PR- és kommunikációs kampány,
weboldal, közösségi média és on-line
kampány valósulna meg. Folytatódna Frutti, Veggi és Beni története
Vegapolisban rajzfilmsorozat formájában, családoknak szóló eseményeken és rendezvényeken történne
megjelenés, valamint eladáshelyi
akciók keretében zöldség- és gyümölcskóstoltatás hiper- és szupermarketek, diszkontáruházak üzleteiben és városi piacokon.

A hazai programok végrehajtása 80
százalékos EU-támogatással valósulhat meg, amennyiben a most benyújtott, három tagországot érintő programot elfogadja az Európai Bizottság.
A döntés október végén várható.
NAK

Összefogással
a gyermekekért,
és a Kárpát-medencei
magyarságért

Kérjük, hogy pénzadományaikkal is támogassák
a Magyar Örökség díjas programot:
Magyarok Kenyere Alapítvány
Nyilvántartási szám: 02-01-0001791
Székhely: 7728 Somberek, Arany János út 4.
Adószám: 18624463-1-02
Bankszámlaszám: 10300002-10623342-49020015
További információ a honlapunkon: www.magyarokkenyere.hu.
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Aszály? Talajbaktériumok!
A Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai
Szervezete a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve
cikksorozatot indít. Első témánk maga a talaj. Összetételének, szerkezetének és életének ismertetése mellett bemutatjuk, hogy
milyen segítséget adnak a talajbaktériumok az egyre súlyosabb
méreteket öltő aszályban.
A talajt legnagyobb részben
ásványok (45%), víz és levegő (20%,
30%), valamint szerves anyag (5%)
alkotja. A talaj biomassza 85%-a
holt szerves anyag (ezt helytelenül
sokszor humusznak nevezzük),
10%-a növényi gyökér és 5%-ot tesz
ki a talaj élő állat- és mikroorganizmus közössége (mikrobióta). Az élő
közösség résztvevői: mikro- és
mezofauna (3%), makrofauna (5%),
gyűrűsférgek (12%), gombák és
algák (40%) valamint baktériumok
(40%). Így el is érkeztünk a tápláléklánc alapjához, a mikroorganizmusokhoz. Ezen parányi élőlények
mennyisége és fajgazdagsága
alapvetően meghatározza a talaj
élet minőségét.
A gazdák az eltérő adottságú
talajaik ismeretében alakítják ki a
művelési technológiájukat. A
növénytermesztők a talajvizsgálatokból tájékozódnak talajaik
tápanyagtartalmáról, kémhatásáról, szervesanyag-ellátottságáról,
de legkevesebb információval a
talajéletről rendelkeznek.
A mikrobák alappillérei a talajban
található tápelemek körforgásának. Működésüknek köszönhetően
például a káliumot és foszfort kioldják a növények számára a talajásványokból, de a műtrágyák hasznosulását is segítik. A holt szerves
anyag lebontói és újraépítői szervetlen anyagokból.
Ragadjuk ki példaként a nitrogénkörforgást! A levegő 78%-át
nitrogéngáz alkotja, amelyet közvetlenül csak bizonyos mikroorganizmusok, a nitrogénkötők
tudnak felvenni. Ilyenek például a
pillangósvirágúak gyökérgümőiben a rizobiumok vagy a talajban
élő Azotobacter és Clostridium
fajok. A nitrifikáló baktériumok
nitrit vagy nitrát formában adják

a nitrogént a növényeknek. Az
elpusztult növény szerves anyagából az ammonifikáló baktériumok teszik újrahasznosíthatóvá a
nitrogént, így biztosítva a körforgást.

Nézzük meg, mi az összefüggés a
talajok szerkezete, a talajélet és az
aszálytűrés között. Az idei év eddig
erősen csapadékhiányos volt. Áprilisban 8,8 mm csapadékot mértek az
átlagos 44 mm helyett. Csak 1946-

„ A gyökérzet körüli baktériumokban gazdag talajélet is hozzájárul az
aszálytűréshez.” 
Fotó: Varga Sándor

ban és 2007-ben volt ennél nagyobb
szárazság Magyarországon.
A talajok víztartó- és vízáteresztő képessége, a porozitás, a morzsás szerkezet (mikroaggregátum-stabilitás) mind függ a talaj
szervesszén-tartalmától. Ez minél
magasabb, annál jobb a talaj szerkezete. Így kevésbé sújt az aszály,
csökken a tápanyagok kimosódásának és az eróziónak a veszélye,
javul a vízbefogadó képesség.
A baktériumok, algák váladéka
biológiai ragasztó (poliszacharidok), ami összetartja a talajrészecskéket, a gombák pedig a
fonálszerű tenyészeteikkel szó szerint összevarrják ezeket az egységeket. Láthatjuk, hogy a baktériumoknak, gombáknak, algáknak
mennyire fontos szerepük van az
aggregátumok képződésében, így a
jó morzsalékos talajszerkezet kialakulásában. Egy aprómorzsás szerkezetű talaj hosszabb ideig képes a
nedvességet megőrizni, így a vízhiányos állapotot, az aszályt jobban
tűri a növény. A tapasztalatok szerint a talajbaktérium-oltással kezelt
területek növénykultúrái legalább
2–3 héttel tovább bírták az aszályt.
Léteznek olyan talajbaktériumok és
gombák (pl. mikorrhizák), amelyek a
növény gyökerét beburkolva táplálják a növényt, egyben fizikai védelmet nyújtanak a kórokozók ellen.
Mások a patogén gombák szaporodásához szükséges vasat képesek
megkötni (sziderofórtermelők),
ellehetetlenítve ezáltal a kórokozók
terjedését. Sokuk antibiotikumokat
termel. A művelés alá vont termőtalajok általában már nem rendelkeznek erős biológiai védelmi rendszerrel, így kémiai növényvédelmet
szükséges folytatnunk. Azonban a
baktériumos talajoltás, a művelési
módok és a vetésforgók együttes
alkalmazása segítheti a talaj és
növény egészségének megőrzését.
A fentiek alapján nem túlzás kijelentenünk, hogy a sokszínű, jó talaj
élet nagyban meghatározza a
növénytermesztés hatékonyságát.
Dr. Pénzes Éva/
Magyar Talajbaktériumgyártók és -Forgalmazók
Szakmai Szervezete
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Az öntözéses törvény és végrehajtási
rendeletének legfontosabb elemei
Az öntözéses törvény legfontosabb
elemei általánosságban a következők: öntözéses szolgalom, öntözési
közösségeket (öntözési körzetek) támogató ösztönzők.
Az Országgyűlés a természeti
erőforrások megóvása, a mezőgazdaság alkalmazkodóképességének
erősítése, az öntözéses gazdálkodás elterjesztése, valamint az öntözési közösségek kialakítása érdekében alkotta meg az év elejétől hatályos, az öntözéses gazdálkodásról
szóló 2019. évi CXIII. törvényt,
amelynek végrehajtási rendeletének megjelenését várjuk.
Öntözéses szolgalom. Az öntözéses gazdálkodás folytatása érdekében a vízilétesítmény vízjogi engedélyese öntözési szolgalomra jogosult, amely alapján a szolgáló ingatlan tulajdonosa, használója köteles
tűrni (ha az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki),
hogy az ingatlanán az öntözéses
gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági
tevékenysége folytatásához szükséges öntözést szolgáló vonalas
vízilétesítményt létesítsen és üzemeltessen, az ehhez szükséges
vízimunkákat elvégezze, illetve az
öntözőberendezést átvezesse. A

szolgáló ingatlan tulajdonosát a
korlátozás mértékének megfelelő
kártalanítás illeti meg, amelynek
mértéke a rendeletben meghatározott számítások alapján kerül majd
meghatározásra.
Öntözési közösség. Öntözési
közösségként olyan gazdasági társaság vagy szövetkezet ismerhető
el, amelynek tagjai az öntözési körzet területén található földrészlet
használati jogával rendelkező
mezőgazdasági termelők, amelyek
megfelelnek a következő feltételeknek, azaz az öntözési közösség
az öntözési körzet területén:
a, szántóföldi növénytermesztés
és ipari zöldségtermesztés esetén
legalább 100 hektár,
b, kertészeti zöldség-gyümölcstermesztés esetén legalább 10
hektár öntözésének lehetőségét
biztosítja.

Újabb milliárdok öntözésre
A kormány tíz éven keresztül 17 milliárd forint forrást biztosít az
öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó vízkeresleti és vízkínálati oldal
fejlesztéseihez. Az Agrárminisztérium egy átfogó intézkedéscsomagot alkotott a vízkeresleti oldal fejlesztéseinek érdekében – számolt
be róla az agrártárca. A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett öntözésfejlesztési pályázatok felső határát 500 millió forintról
NAK
2 milliárd forintra emelik. 

Az öntözési közösségeket a
miniszter ismeri el. Az öntözési
közösségek elismerése iránti kérelmeket az öntözési igazgatási szervhez (továbbiakban: NFK) kell
benyújtani, amely a kérelmeket a
szakmai véleményével együtt felterjeszti az agrárpolitikáért felelős
miniszternek (a továbbiakban:
miniszter).
Az öntözési közösség létrehozása
érdekében számos ösztönző kerül
kialakításra. Az elismert közösségek
által lehatárolt öntözési körzet területére, illetve azok számára, akik
elérik a területi küszöbértékeket
(szántóföld esetében min. 100 ha,
kertészet esetében min. 10 ha) az
öntözni kívánt területre az NFK kérelemre környezeti körzeti tervet
készít. Továbbá a Vidékfejlesztési
programban új pályázati felhívás
kerül kialakításra az öntözési közösségek támogatására, amely 90 százalékos intenzitással támogatja az
engedélyezéshez szükséges vízjogi
tervek, dokumentációk elkészítését,
valamint az üzemeltetést.
Öntözési kerület – öntözésfejlesztési terv (nagyobb területű
öntözési térségben). Az öntözésfejlesztési terv tartalmazza az öntözési kerületben az öntözéssel
összefüggő természeti feltételeket, a domborzati, vízrajzi, vízföld-

tani és talajtani adottságokat,
amelyek figyelembevételével az
NFK meghatározza, hogy a kijelölt
területen milyen természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi,
halgazdálkodási, erdőgazdálkodási
és bányászati feltételekkel lehetséges az öntözéses gazdálkodás folytatása. A kamara javaslata, hogy
kerületen belül kerüljenek kialakításra öntözési zónák és induljon el
egy olyan állami tervezési program,
amely segíti a termelői tudást és
képességet, ott, ahol van víz és
igény, valamint megalapozza a
további állami főművi fejlesztéseket, ahol van igény, de nincs víz.
Öntözéses előhaszonbérleti jog.
Első hellyel megegyező ranghelyen
illeti meg előhaszonbérleti jog a
következőt: A szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén a
föld területe legalább fele részének
öntözhetőségét biztosító és a földdel
alkotórész kapcsolatba kerülő öntözésfejlesztési beruházást végrehajtó
földművest vagy mezőgazdasági
termelőszervezetet, ha a haszonbérleti szerződés időtartamának leg
alább fele részében a végrehajtott
öntözésfejlesztési beruházás a
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint még értékkel bír.
Tasnádi Gabriella/NAK
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Magyarok Kenyere
– 15 millió magyarban gondolkodnak
A Magyarok Kenyere Alapítvány a
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
program lebonyolításában közreműködés
és karitatív tevékenysége mellett egyre
komolyabb szerepet játszik a mozgalom
tágabb értelemben vett céljainak megfogalmazásában és megvalósításában, a
Kárpát-medencei gazdaegyüttműködés
továbbfejlesztésében.
– A Kárpát-medencei magyar
gazdatársadalom segítő összefogása egész éven átívelő eseménysorozattá nőtte ki magát, az adományozók száma évről évre nő. Ez
az alapítvány szempontjából is fejlődést és fejlesztést igényel –
mondja Rittlinger József, az alapítvány kuratóriumának elnöke. 2020
a Nemzeti Összetartozás éve,
ennek szellemében készültünk az
esztendőre. De nem mehetünk el
szó nélkül az aktuális kihívások, az
aszály és a koronavírus mellett,
amely a program eredményessége
és szervezése szempontjából tartogat nehézségeket – teszi hozzá.
Mint Rittlinger Józseftől megtudtuk, a Magyarok Kenyere program
működtetését új alapokra helyez-

ték, egy állandó szervezőcsapat
felállításával hatékonyabb a koordináció. Fontos az alapítvány megerősítése, hogy a lebonyolításban
központi szerepet játszhasson a
jövőben, és számos lehetőség nyílik
azzal, hogy hamarosan közhasznú
státuszt szerez, illetve immár közvetlenül gyűjti a pénzadományokat
is. A program tapasztalata, hogy a
liszt mellett más jellegű segítségre,
a szakmai tudás és technológia
megismertetésére is komoly igény
mutatkozik, de hosszabb távú céljaik is az együttműködés kiterjesztését irányozzák elő. Ebben a pénz
adományoknak és hatékony, átlátható felhasználásuknak nagy szerepe van, a gazdák mellett minden
jó szándékú honfitársunk felajánlá-

sára számítanak. És persze a kihívások közepette is szeretnék zökkenőmentesen lebonyolítani a
búzagyűjtést, adományozást.
– Célunk, hogy a megyékben
összegyűjtött lisztből egyre több
megyei karitatív szervezet részesüljön. Továbbá fontos a program
Kárpát-medencei jelentőségének
növelése, a határon túliakat segítő
források hasznosulásának elősegítése; összekötő kapcsot képezni az
anyaországi szakmai, civil és gazdasági szervezetek, valamint a külhoni gazdálkodók között, közvetítő

közegként funkcionálni a szakismeretek, információk átadásában. Az
azt igénylő határon túli gazdálkodók és szervezeteik részére vetőmaggyűjtést tervezünk, amellyel
közvetett módon tudunk hozzájárulni a boldogulásukhoz, családjaik
fenntartásához. Trianon után száz
évvel itt az idő, hogy az összetartozásból közös gazdasági előnyöket is
kovácsoljunk. A jótékonyság nemes
célja mellett ehhez kérjük a magyar
emberek támogatását határon
innen és túl – emeli ki az elnök.
NAK

Május végéig megúsztuk a komolyabb jégesőket
A NAK és az AM által üzemeltetett jégkármérséklő rendszer 2019-es és 2020-as
üzemelésének első hónapja meglehetősen
eltérően alakult az időjárás szempontjából,
így ezáltal a generátorok bekapcsolásainak
tekintetében is.
Tavaly, a védekezési időszak első
hónapjában (április 15–május 15.)
több olyan front érkezett hozzánk a
határon túlról, amelyeknek hatására

heves zivatarok alakultak ki, több
helyen jégeső kíséretében. Ezzel
szemben az idei védekezési szezon
első hónapjában az érkező front-

rendszerek csak hőmérséklet és a
csapadék hiányában/változékonyságában okoztak rendkívül változékony időjárást. Áprilisban és május
első felében is jelentősebb csapadék
csak a határainkon kívül esett. Mindez azzal magyarázható, hogy
nagyobb távolságokról, nyugati,
északnyugati irányból érkező frontokból, amelyek elérték az országot,
már a haladásuk során kihullott a
csapadékmennyiség nagy része.
Május utolsó harmada azonban fordulatot jelentett az időjárásban. A

hónap utolsó hete a jégkármérséklő
rendszer történetének legnehezebb
időszakát hozta, mivel amellett,
hogy minden generátor naponta be
volt kapcsolva, több jégbejelentés
érkezett a generátorkezelőktől.
Azonban amennyiben a rendszer
nem üzemelt volna, úgy számos
helyen cseresznye és dió nagyságú
jég is hullhatott volna – mint az
tapasztalható volt több európai
országban –, és komoly károkat
okozott volna az országban.
Szobonya Nikoletta/NAK
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Ne engedjenek a tisztességtelen
nyomásgyakorlásnak
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) több áruházi beszállítótól
kapott jelzéseket: azt tapasztalták, hogy egyes áruházláncok az általuk
fizetendő különadót a mezőgazdasági-élelmiszeripari beszerzési árak
letörésével akarják ellensúlyozni. A NAK felhívta az áruházláncok figyelmét
arra, hogy törvényesen, tisztességesen járjanak el beszerzéseik során.
A kamara arra kérte a beszállítókat, hogy ha tisztességtelen magatartást észlelnek, azt haladéktalanul
jelentsék a Nébih felé, és jelezzék
egyúttal a kamara felé is, a tisztességtelen piaci magatartás elleni
azonnali fellépés érdekében. Ehhez a
kamara készített a beszállítók számára egy, az őket védő jogszabályokról szóló tájékoztató anyagot is.
Magyarországon már több mint
tíz éve törvényben is szerepel a
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalma, szabályozva a kereskedelmi gyakorlatokat a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
tekintetében azért, hogy a beszállítók és a kereskedelmi csoportok
között kiegyensúlyozott alkupozíciót biztosítson, etikus üzleti magatartási normák érvényesüljenek. A
járványügyi veszélyhelyzet és a
kialakult gazdasági nehézségek
miatt több gazdaságvédelmi intéz-

kedés is bevezetésre került az
elmúlt két hónapban, így többek
között a kiskereskedelmi láncokra
kiszabott különadó is. A különadó
kihirdetése után pedig – a stratégiai
ágazatok védelme érdekében –
megjelentek a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló
2009. évi XCV. törvény (Tfmtv.)
veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályai. Ezen jogszabályi
módosítás azt célozza, hogy az adó
költségeit a kiskereskedelmi láncok
ne tudják áthárítani a beszállítóikra:
a szereplők relatív méretének függvényében védik a szállítót egy gazdaságilag erősebb vevő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival
szemben. Ennek a – 180/2020 (V.
4.) – kormányrendeletnek a 7/B.
paragrafusában foglaltak értelmében tisztességtelen forgalmazói

magatartásnak minősül, ha a
kereskedő a beszerzési árat a
beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti; vagy ha a
beszerzési ár csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érdekében a kereskedő a beszállítót fenyegeti a szerződéses kapcsolat megszüntetésével; terméke rendelésének lemondásával; a rendelésállomány csökkentésével; eladásösz-

tönző tevékenységek (pl. akciók és
promóciók) lemondásával; vagy
bármilyen, a beszállítónak anyagi
vagy erkölcsi veszteséget okozó
eszközzel.
A jogszabály-módosításnak
köszönhetően, ha a beszállító bejelentése alapján kerül sor a jogsértés
miatti eljárás megindítására, a
kereskedő köteles igazolni, hogy a
beszerzési ár csökkentésére nem a
leírtak alapján került sor. A hatályos
jogi szabályozásról a NAK összefoglalót is készített, amelyet itt
lehet elérni: http://www.nak.hu/
images/Kamara/TAJEKOZTATO_Atisztessegtelen-forgalmazoi-magatartas-szabalyai-veszelyhelyzetben.pdf.
NAK

Hazai termékek vásárlására sarkall a NAK
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) április végén elindította
„Én is hazait vásárolok!” elnevezésű kampányát, amelynek fő célja,
hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a hazai termékek választására, ami a jelen helyzetben különösen fontos, hiszen ezzel segíteni
tudják a magyar termelőket és élelmiszer-előállítókat.
Az április végén elindított, „Én is
hazait vásárolok!” elnevezésű kezdeményezéssel a kamara még
inkább szeretné előtérbe helyezni a
Magyarországon termelt alapanyagokból, magyarországi feldolgozóknál vagy kistermelőknél készült ter-

mékeket – ezek megvásárlásával
valamennyi állampolgár tudja segíteni a járványhelyzetben nehéz
helyzetbe került gazdálkodókat, előállítókat. Ezt az „együvé tartozást”
szimbolizálja a kampány központi
eleme, a nemzetiszínű szív. Emellett

a kampány kiemelt csatornáján, a
NAK Itthonról Otthonra Facebook-oldalán a kamara arra kéri a
magyar termékek iránt elkötelezett
látogatókat – továbbá valamennyi
potenciális vásárlót –, hogy ezt az
összetartozást fejezzék is ki egy-

egy hozzászólással, üzenettel, saját
tapasztalataik megosztásával.
A NAK a kampánnyal szeretné
elérni, hogy aki még nem kötelezte
el magát a magyar termékek mellett, hosszú távon emellett döntsön, és vegyen hazait, akár az élelmiszer-webáruházban, akár a
közeli boltban vagy a piacon.
A közösségi médiában, online hír- és
receptoldalakon, nyomtatott újságokban, magazinokban zajló kampányban a kamara bemutatja a másik
oldalt, az alapanyag-termelő hazai
gazdálkodókat és az élelmiszer-előálNAK
lítókat is. 
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NAK: elfogadhatatlan az Európai
Bizottság Biodiverzitás Stratégiája
Az Európai Bizottság 2020. május 20-án hozta nyilvánosságra az
Európai Zöld Megállapodás (the European Green Deal) részét képező, a
fenntartható mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra való áttérést célzó
Termőföldtől az Asztalig (Farm to Fork – F2F) elnevezésű stratégiáját,
valamint a biológiai sokféleség védelméről szóló Biodiverzitás Stratégiát.
Az F2F Stratégia 27 konkrét intézkedést ír elő az uniós élelmiszer-ellátórendszer megreformálása érdekében. A 2030-ig elérni tervezett,
ugyanakkor a megalapozó hatástanulmányokat nélkülöző célkitűzések
között szerepel többek között a
növényvédőszer-használat 50%-os,
a műtrágya esetében pedig annak
20%-os csökkentése. A dokumentum szerint az állatjóléti előírások
szigorítása várható az állattartásban, a szállítmányozásban és a vágóhidak
tekintetében is, emellett 50%-kal csökkentenék az antibiotikum-
használatot is. Jelentős előrelépést terveznek ugyanakkor az
ökológiai gazdálkodással érintett területeken, hiszen uniós
szinten ezt az arányt a
jelenlegi 8%-ról leg
alább 25%-ra szeretnék emelni. A Termőföldtől az Asztalig
Stratégia az európai
polgárok számára az
egészségesebb étkezést igyekszik népszerűsíteni, amely
mindamellett, hogy a
húsfogyasztás vis�szaszorítását célozza
meg, az élelmiszerek
csomagolásán feltüntetett információk által is igyekszik orientálni a
fogyasztót.

Az F2F Stratégia a Biodiverzitás
Stratégiával egymást kölcsönösen
erősítve kívánja elérni a Zöld Megállapodásban lefektetett éghajlatés környezetvédelmi célkitűzéseket. A biológiai sokféleség megőrzését célzó dokumentum az unió
földterületeinek – beleértve az
ökológiai folyosókat – legalább
30%-át jogi oltalomban szeretné
részesíteni, és a védett területeknek pedig legalább 10%-át szigorú-

emellett uniós szinten 3 milliárd fa
ültetésével szeretnének gondoskodni a nagyobb mértékű szénmegkötésről. A mezőgazdasági
területek vonatkozásában előírnák, hogy annak legalább 10%-a
tájképi elem (pl.: sövény, tó, ugar,
árok) kell, hogy legyen, emellett a
növénytermesztés tekintetében a
hagyományos, valamint a tájfajták
termesztését és forgalmazását
támogatják. A Bizottság emellett

an védetté nyilvánítani. A kiemelt
célok között szerepel továbbá a
beporzók számának növelése,

2021-ben felülvizsgálja a talajra
vonatkozó stratégiáit, és legalább
25 000 km hosszan szeretné hely-

reállítani a folyóvizek ökológiai
állapotát.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fontosnak tartja a mezőgazdaság
és az élelmiszeripar gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságát és annak környezetvédelmi
szempontból pozitív irányú elmozdulását. Kérdés azonban, hogy a
fentieket a Bizottság pontosan
milyen eszközökkel kívánja érvényre
juttatni, és hogy mennyire veszi
figyelembe a tagállami sajátosságokat. Nem lehet cél olyan elvárások
felállítása, amelyeket – megfelelő
adatok és hatásvizsgálat hiányában
– nem kellő megalapozottsággal
határoztak meg, ezáltal mind a
megvalósításuk, mind az általuk
elért (rész)eredmények is erősen
kétségesek. A stratégiában foglalt
célkitűzések nemcsak
súlyos terheket rónának az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőire, hanem a tervezettől eltérően,
éppen ellenkezőleg
hathatnak. A most
bemutatott két stratégia emellett jelentős
befolyással lesz a még
tárgyalás alatt álló
következő időszaki
KAP jogszabályokra, a
Bizottság pedig fokozot t fig yelemmel
fogja vizsgálni a tagállamok által benyújtandó KAP Stratégiai
Tervek tartalmát is,
hogy kellő mértékben
hozzájárulnak-e az
uniós környezeti célkitűzésekhez. A stratégiákról készült részletes összefoglalók a NAK portálján
(www.nak.hu) érhetők el.
Horváth Dóra/NAK
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Fontos lenne módosítani
a nitrátrendeletet
A NAK fontosnak tartja a Nitrátrendelet megváltoztatását, ezért kérte annak lehetőség
szerinti mihamarabbi megváltoztatását.
A kamara a nitrátrendelet
módosítását különös tekintettel
az alábbi szabályzókra kérte: trágyakijuttatás tilalmi idejének
felülvizsgálata nitrátérzékeny
területeken; nitrátérzékeny területekre vonatkozó nitrogén hatóanyag-határérték felülvizsgálata;
szervestrágya beltartalmi érté
keinek aktualizálása.
A kezdeményezés már korábban
is megtörtént, azonban az események nem kellő gyorsasággal zajlanak, ezért a NAK ez év márciusában
levélben kérte a minisztériumot,
hogy mielőbb, azaz lehetőleg még ez
évben saját hatáskörben tagállamként módosítsuk le a rendeletet,
majd ezt követően jelentsük a
bizottságnak, vállalva az évek alatt a
kutatási pénzek biztosítását, s a legrosszabb esetben a kötelezettségszegési eljárást. A NAK nagyon fontosnak tartja hogy a gazdálkodók
érdekében ezen folyamatok elsőbbséget élvezve valósuljanak meg, s a

direkt kutatásokra forrásokat különítsenek el.
Az elmúlt két évben – zömében a
NAK kezdeményezésére – több
alkalommal került sor megbeszélésre a jelenlegi eredmények tisztázására minisztériumok, kutatóintézetek részéről. Továbbá két technikai
módosítási szándékunkat az Agrárminisztérium jelezte az unió felé,
amelyből a pentozánhatás kiterjesztését nem kifogásolta, azonban
az őszi kalászosok mellett az őszi
repce fejtrágyázásának engedélyezéséhez már kutatási eredményeket
kért, amik nem állnak rendelkezésre.
Mindeközben a NAK szándékának
megfelelően és támogatásával
2019 őszén 6 üzemben elindultak a
tápanyag-gazdálkodással kapcsolatos üzemi kísérletek. 2020 tavaszán
a KITE segítségével további üzemeket vont be a Talajtani Kutató.
Időközben ismertté vált, hogy az
eddigi kutatások egy része nem
elégséges a rendelet célzott módo-

sításához, valamint át kell tekinteni
a statisztikai elemzéseket, jelentéseket. Valóban olyan nagy szerep
jut a mezőgazdaságnak a hazai környezeti terhelésben? Nehéz úgy
tárgyalni, ha adataink nem egységesek.
Természetesen a minisztérium
részéről is nehéz a döntés, hiszen
jelenleg tartanak a KAP tárgyalások
és egyéb fronton az uniós egyeztetések. Az egyik döntési lehetőség
lehet az, hogy megtesszük a saját
hatáskörű módosítást, vállalva

esetleg a kötelezettségszegési eljárást, büntetést, vagy az, hogy nem
vállaljuk a módosítást most azonnal,
kutatási eredmények nélkül, mert az
kockáztatja a KAP tárgyalásokat,
egyéb uniós szakpolitikai döntéseinket. Ez utóbbiak ugyanis a jövőbeli
támogatásokat alapozzák meg. Bármely döntés esetén a direkt kutatási
forrásokra szükség van, hogy a
megfelelő időpontban és helyzetben
az indokolt lépések megtehetők
legyenek.
Sztahura/NAK

Szakmai kiadvány a biogazdálkodóknak
A NAK fontosnak tartja, hogy
szakmai kiadványokkal is segítse
a gazdálkodókat. Ezen szellemben
készítettük el a Talajtan biogazdálkodóknak kétkötetes kiadványunkat. Olyan alapvetések is
olvashatók benne, amelyek által a
hagyományos gazdálkodásban is
védhetjük a feltételesen megújuló
erőforrásainkat, talajainkat. Ez

valamennyi gazdálkodó hosszú
távú és jól felfogott érdeke, hiszen
a talajának megfelelő gondozásával gazdasági célkitűzéseit is realizálhatja, s könnyebben alkalmazkodhat a környezeti kihívásokhoz.
Kiadványunk első részében az
ökológiai gazdálkodás előírásairól, valamint a megfelelő

tápanyag-gazdálkodási lehetőségekről és a leggyakrabban ter
mesztett szántóföldi növények
agrotechnikájáról olvashatnak.
A második rész fókuszában a
talajbiológia áll, amely nemcsak a
talaj termékenysége, hanem a
növényvédelem szempontjából is
fontos tényező. Minden gazdálkodónak tudnia kell azt, hogy a talaj

élő közeg, amely akkor funkcionál
megfelelően, akkor segíti gazdáját, ha megfelelő kezelésben
részesül. Az egészséges növény
sokkal ellenállóbb a környezeti
tényezőknek. Az egészséges
növény biztosítja a gazdálkodó
számára a várt hozamot és minőséget. További részleteket a NAK
NAK
honlapján olvashat! 
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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A kamara számos agrárvonatkozású
intézkedést kezdeményezett
A koronavírus-járvány egyenlően,
de nem azonos mértékben érintette
a hazai agrár- és élelmiszeripari ágazatokat. A veszélyhelyzet kihirdetése
után a NAK gyorsan felmérte az
egyes ágazatok problémáit, és intézkedési javaslatokat fogalmazott meg
a kormány számára, amelyekből
aztán számos jogszabály-változás
született. A legfontosabb kamarai
kezdeményezéseket foglaljuk össze.
Egységes kérelmek beadása biztonságosan
1. Telefonos ügyintézés lehetőségének biztosítása
Értékesítés támogatása
2. A fogyasztói árak hatósági ellen
őrzése a piaci visszaélések ellen
3. NAK Piactér platform elindítása
az értékesítési lehetőségek bővítése érdekében
Munkaerőhiány orvoslása
4. Az idénymunkások Magyarországra történő belépése ismét
engedélyezett lett

5. Élelmiszeripari gépgyártók, szervizmérnökök személyi forgalmának engedélyezése a határzár
ellenére is
6. Átképzések szervezése, kiemelten azoknak a munkavállalóknak,
akik a koronavírus miatt veszítették el munkahelyüket
Nyitvatartás lehetősége
7. Termelői piacok nyitvatartásának
biztosítása, ezek újranyitása
8. Virágüzletek anyák napi nyitvatartásának biztosítása
9. A kijárási korlátozás alatt is
működhettek a takarmányboltok, állatgyógyszertárak, a
mezőgazdasági üzletek és vágóhidak
Munkafolyamatok biztosítása
10. Az áruszállítás folytonosságának biztosítása, visszaállhattak
a munkába a fuvarozók
11. Szervezeti közgyűlések megtartására vonatkozó szabályok
változása

12. Az engedélyköteles tevékenységek engedélyezése bejelentés
alapján
13. Ü
 zemi karantén lehetősége
14. Munkaidőkeret lazítása, éves
időkorlát eltörlése
15. 
Ü zemorvos az egészségügyi
alkalmassági vizsgálatot egyszerűbben végezheti el
Határidő-hosszabbítások
16. Az őstermelői igazolványok érvényességi idejének meghosszabbítása a veszélyhelyzet idejére
17. Az őstermelői igazolvány érvényességének biztosítása vis�szamenőleg
18. Erdészeti megbízási szerződések lejárati határidejének meghosszabbítása 2021 végéig
19. Adóbevallási és adófizetési
kötelezettség teljesítési határidejének rugalmas kezelése
Támogatások, kedvezmények
20. A támogatások gyorsított kifizetése

21. A járulékkedvezmények kiterjesztése az agráriumra
22. Munkahelyvédelmi bértámogatás
23. Adókedvezmények a vírusjárvány negatív hatásainak csökkentése érdekében
24. 25 milliárd forintos vissza nem
térítendő támogatás biztosítása a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára
25. A Vidékfejlesztési Program szabályainak lazítása
26. Haltelepítés támogatására állami forrás biztosítása
27. Magántárolási támogatási lehetőség bevezetése
Hitelek
28. A „Növekedési Hitelprogram
Hajrá” igénybevétele kedvező
feltételekkel
29. Kedvező Agrár Széchenyi Kártya
folyószámlahitel-lehetőségek
30. H iteltörlesztési moratórium
bevezetése
NAK

Felkészültebben segíthetik a fejlesztéseket
a szaktanácsadók
Az európai mezőgazdaságot és erdészetet érintő összetett kihívásokra történő
reagálás érdekében húsz európai országgal együtt vesz részt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara az i2connect
nemzetközi projektben.
Az i2connect projekt célja az
interaktív innovációs folyamatokat
támogató szaktanácsadói kompetenciák fejlesztése. Mindez azért
fontos, mert ezzel a szaktanácsadók felkészültebben tudják a fejlesztésekre készülő gazdálkodókat megismertetni az új technológiai lehetőségekkel, illetve az azokat ajánló szervezetekkel. Tehát az
i2c legfontosabb célja, hogy a
bevont szaktanácsadók felismerjék a gazdálkodók fejlesztések

iránti igényét, és össze tudják őket
hozni a hasonló témában „mozgolódó” szereplőkkel a közös megoldás keresésére, és ezzel meghatározó szereplőjévé váljanak az innovációs folyamatoknak. Így a projekt
eredménye, a szaktanácsadókon
keresztül, a gazdák szintjén fog
hasznosulni.
A 2019. november–2024. október közötti időszakban működő
projekt a meglévő szaktanácsadói
hálózatokra és a már megvalósult

sikertörténetekre építkezve szeretne még több szaktanácsadót megszólítani, egy olyan kultúraváltás
ösztönzésével, amelyben az innováció az alulról jövő kezdeményezéseken alapul. Különös hangsúly
helyeződik arra, hogy a szaktanácsadók a jövőben mind több Európai
Innovációs Partnerség (EIP) projektet kezdeményezzenek, illetve
vegyenek részt ilyenekben. Az
EIP-AGRI célja, hogy az agrárgazdaság és erdőgazdálkodási ágazatok termelékenyebbé, fenntarthatóbbá váljanak, és jól alkalmazkodjanak a verseny, a változékony piaci
árak, a klímaváltozás és a szigorúbb
környezetvédelmi szabályok által
támasztott kihívásokhoz. Mindez a
szaktanácsadók kapacitásfejlesztésével, a tréningeken és a külföldi
tanulmányutakon keresztül valósulhat meg.

A projektben a NAK többek
között vállalta, hogy frissíti a
magyarországi agrártudás-átadási és innovációs rendszerekről
jelenleg meglévő információkat a
Mező- és Erdőgazdasági Tudásés Innovációs Rendszerben
(AFKIS), feltölti a magyar adatokat
az európai agrár- és erdészeti
szaktanácsadói leltárba, és azonosítja és megosztja a hazai jó
gyakorlatokat. Emellett feltérképezi a hazai „innovációs szaktanácsadókat”, részt vesz a szaktanácsadók képzési anyagainak előállításában és képzésükben, illetve tanulmányutak megszervezésében.
Bővebb információkat az i2connect programról a https://www.
f a c e b o o k . c o m / i2c o n n e c t . E U
közösségi oldalon találnak.
Jakab Ágnes/NAK
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LAP

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

í tm

Folyékony növény- és talajkondicionáló, stresszoldó készítmény
Szerves anyagokban gazdag természetes tengerialga-kivonat növényazonos
L-aminósavakkal, nitrogénnel, foszforral, káliummal és kiegyensúlyozott
mikroelem-tartalommal. A RhizoMagic™ formulációjának köszönhetően
könnyen kijuttatható és biztosítja a növények maximális fejlődését.
www.fmcagro.hu/rhizomagic

A NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYT BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSSÉGGEL HASZNÁLJA!
KÉRJÜK, MINDIG KÖVESSE A KÉSZÍTMÉNY CÍMKÉJÉN LEÍRTAKAT ANNAK ALKALMAZÁSAKOR!

