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Rendkívüli helyzetben
csak az összefogás segít
Az országgyűlési választásokon elért siker
megmutatta a vidék erejét. Az emberek érzik
– érezzük valamennyien –, hogy a világjárványt követően, a szomszédban dúló háború
miatt, rendkívüli helyzet alakult ki.
A világ egyes részein éhínség, éhséglázadások, más részein raktárakban szállítási nehézségek miatt felhalmozott gabonakészletek,
egekbe szökő árak, ami teljesen új stratégiai
gondolkodást követel meg valamennyi döntéshozótól.
A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követel. Ezt érezzük valamennyien, ez
vezérelt bennünket a parlamenti választások
időszakában és az agrárkamarai választások
során is. Az egymás gondjainak megértése, az összefogás, a kölcsönös segítségnyújtás, az együttműködés a különböző szakmai szervezetek között meghozta az
eredményt a kamarai választások során is. Az előző választásokhoz viszonyítva
a szavazásra jogosult kamarai tagok részvétele közel kétszer annyi volt, mint
2017-ben.
Az Európai Unióban egyedülállóan magas részvétel az agrárkamara eredményes működését igazolja vissza. Az eredmény jelzi a kamara vezetőinek, alkalmazottainak a vidék melletti elkötelezettségét és azt, hogy szolgálatnak tekintik
munkájukat.
A siker alapja a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(Magosz) és a 17 szakmai szervezet korrekt, szakmai együttműködése és a jövőre vonatkozó közös célok egyértelmű meghatározása. A mi feladatunk, hogy
partnerségben a kormánnyal, közösen találjuk meg a választ a rendkívüli helyzet
adta kihívásokra. A magyar gazdák, a feldolgozóipar, a kereskedelem, az egyes
ágazatok szereplői a kamarai választás során megmutatták erejüket és képességüket az ország agrár-, élelmiszer-gazdaságának fejlesztésében.
A számunkra gyakran érthetetlen brüsszeli döntések során fontos, hogy szervezettek legyünk és érdemben segítsük tagjainkat. Kihívások sorozatával találjuk
szemben magunkat. A nemzeti stratégiai terv vitája kapcsán az uniós zöld célokhoz rendelt kötelező forrásfelhasználás miatt, a versenyképesség javítása érdekében a 80 százalékos hazai társfinanszírozás biztosítása alapvető feltétel. A
Bizottság által, a stratégiai tervben megfogalmazott zöld ambíciós szintekkel
kapcsolatos kifogások több területen nehézséget okoznak.
A klímaváltozás negatív hatásai sújtanak bennünket. Komoly erőfeszítéseket
teszünk annak érdekében, hogy korszerű vízgazdálkodással, öntözésfejlesztéssel
csökkentsük a szélsőséges időjárás okozta károk mértékét. A precíziós gazdálkodás, a korszerű talajművelési módok alkalmazásával, az új növényfajták köztermesztésbe vonásával csökkentjük a környezetterhelést, a növényvédő szerek
felhasználását. Nem mondhatunk le azonban az erőforrásaink kihasználásáról,
arról, hogy mindenkor legyen elegendő élelmiszer a magyar emberek asztalán.
A világban bekövetkező élelmiszerhiány nem a termelés visszafogását, hanem
annak az észszerű körülmények között történő növelését indokolja. Meggyőződésem, hogy e rendkívüli helyzetben az eddig soha nem tapasztalt összefogás
segíti a rendkívüli megoldások megvalósítását.
Jakab István,
az Országgyűlés alelnöke,
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének elnöke
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Minden eddiginél nagyobb
felhatalmazást kapott a Magosz
az agrárkamarai választásokon
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
2022. május 20-án tartotta a kamarai választásokat, amelyen kimagaslóan sokan, mintegy
79 ezren adták le voksukat.
A részvétel közel kétszer akkora
volt, mint a legutóbbi, 2017. évi
kamarai választásokon, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és 17 szövetségese minden eddiginél
nagyobb felhatalmazást kapott a
magyar gazdáktól.
A 2022. május 20-ai kamarai
választáson a megyei küldöttgyűlési
küldöttlistákra szavaztak a kamarai
tagok. Szavazni országszerte 361
szavazási körzetközpontban lehetett. A szavazásra jogosult kamarai

tagok közül 79 ezren járultak az
urnákhoz. A leadott szavazatok 99,3
százaléka érvényes volt. A kamarai
tagok a mostani választáson minden
eddiginél nagyobb felhatalmazást
adtak a megyei küldöttjelölti listákat
állító Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(Magosz), valamint az őt támogató 17
szakmai szervezetnek. A Magosz és
szövetségesei listájára leadott szavazatok száma közel kétszer annyi,
mint 2017-ben és ötször annyi, mint
2013-ban.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke az
Országházban, napirend előtti felszólalásban ismertette a választás
eredményét. Kiemelte, hogy a vidék
jövője szempontjából elengedhetetlen az agrárium stabilitása. A pandémia alatt is bebizonyosodott, hogy
az agrárium stratégiai jelentőségű
ágazat. Az orosz–ukrán háború
miatt a jelentősége még inkább
fokozódik, növelni kell a termelés
hatékonyságát, amihez beruházások szükségesek. Ezért is óriási
jelentőségű a kormányzat azon döntése – amelyet először a NAK javasolt –, hogy a korábbi 17,5 százalékról 80 százalékra növelte a vidékfejlesztési támogatások hazai önrészét, jelentősen megemelve ezzel a
keretet. Nem kérdés: az erős

Magyarországnak alapeleme kell
legyen az erős agrárium. Hozzátette, a mostani rekord részvételi arány
az Európai Unióban is szinte egyedülállóan magas volt. A Magosz
most felhatalmazást kapott arra,
hogy a megkezdett utat folytassa.
A választások eredményének
hivatalos megállapítását követően,
2022. június 15–17. között tartották meg a megyei alakuló küldöttgyűléseket. Az országos alakuló
küldöttgyűlést pedig 2022. július
7-én tartja a kamara.
A mostani választásokon demonstrált erő révén a kamara a jövőben még
hatékonyabban tudja képviselni az
ágazat érdekeit.
Köszönjük tagjainknak a bizalmat!
Építsük tovább, együtt a jövő agráriumát!
NAK

Országos közgyűlést tartott a Magosz
Országos közgyűlést tartott a
Magosz néhány nappal az agrárkamarai választás után. A május
20-án tartott választás rekordmagas részvétel mellett zajlott, közel
80 ezren szavaztak a Magosz listájára.
Jakab István, a Magosz elnöke
beszédében az elmúlt időszak munkáját értékelte: a Magosz szoros
együttműködésben dolgozik a kormánnyal, határozottan kiállva a
magyar gazdák érdekeiért. Komoly
kihívásokkal állunk szemben, például az orosz–ukrán háború okozta
energiaárrobbanás vagy a Green
Deal irreális célkitűzései, de a parlamenti és a kamarai választás eredménye is megmutatta, hogy helyes
az az irány, amit a Magosz, a kamara
és a kormány közösen képvisel.
Farkas Sándor, az Agrárminiszt é r ium
m in is z t e r h el ye t t e s e
kiemelte, hogy a magyar gazdák

elkötelezettsége, szorgalma és
tehetsége a hazai agrárium aranytartaléka. Az agrárium előtt álló
kihívások kapcsán hangsúlyozta,
hogy Magyarország szerencsés
helyzetben van, mert bőven megtermeli a szükséges élelmiszert,
most is több mint 20 millió ember
ellátására képes.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a kamarai
választást értékelve elmondta: a
kamara az elmúlt kilenc év alatt megkerülhetetlen szervezetté vált, amely
lefedi az agrár- és élelmiszer-gazdaságot, valamint a vidékfejlesztést.
Magától értetődően kezdetek óta
szoros az együttműködés a Magos�-

szal és a 17 választási szövetségessel, vezető szakmai szervezetekkel.
Mint mondta, meggyőződése, hogy a
mostani sikeres választás ennek a
kiváló együttműködésnek is köszönhető.
A Magosz Ifjú Gazda Tagozata
részéről Papp Zsolt György országos elnök kiemelte, hogy minden
megyében megalakult a Magosz
ifjú gazda szervezete, ami hatalmas
erőt jelent az ágazat számára. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium
államtitkára a KAP Stratégiai Terv
állásáról tájékoztatta a küldötteket,
Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke
pedig a határon túli gazdaszervezetek nevében köszöntötte a vendégeket, megerősítve a Kárpát-medencei gazda-együttműködés egységét és megköszönve azt a támogatást, amit az anyaország biztosít.
MAGOSZ
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Hamarosan beadható a méh állatjóléti támogatás
A Széchenyi 2020
keretében megjelent
a méhészeti állatjóléti támogatás –
VP3-14.1.2-22 kódszámú – felhívása.
A felhívás célja a méhészeti ágazat hatékonyságának növelése, az
állatjóléti feltételek javítása és ezen
keresztül a méhek egészségügyi
problémáinak megelőzése.
A támogatási konstrukció kizárólag a nyilvántartásban szereplő
méhészek számára lesz elérhető: az
igénylő a támogatási kérelem beadását megelőzően, legalább 3 éve a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló
rendeletben bejelentett és nyilvántartott méhtenyészettel kell, hogy
rendelkezzen.

A felhívás alapján támogatott
tevékenység betartásáért – így a
méhcsaládonként évente egy alkalommal 4 kg méz visszahagyására
vonatkozó kötelezettség teljesítéséért – 15 eurónak megfelelő forint
összeg/méhcsalád/év támogatásban részesülhetnek az érintettek. A

pályázat keretösszege 10 milliárd
forint, a támogatás kötelezettségvállalási időszaka 2022. július 1-jétől
2024. december 31-ig tart.
A kérelmek benyújtására 2022.
június 20. és 2022. július 19. között
van lehetőség. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász

hálózatán keresztül is segíti majd a
méhészeket a kérelmek benyújtásában. További információ a
Magyar Államkincstár honlapján
vagy az ugyfelszolgalat@mvh.
allamkincstar.gov.hu e-mail címen
érhető el.
DÚL UDÓ/NAK

Krisán László, a Széchenyi Kártya
Programot koordináló KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatója részt vett a Világgazdaság Bankszektor 2022 konferenciájának agrárfinanszírozási kerekasztal-beszélgetésén.
Az agrárágazat teljesítménye az
előző nyolc évben folyamatosan javult,
de a beköszöntő hiánygazdaság és a
folyamatos válságok miatt újra nehéz
helyzetbe kerülhet. Itt is tisztán láthatók a beszerzési nehézségek és a megemelkedett árak következményében
több száz milliárdos nagyságrendű, az
agrárszereplők büdzséjének predesztinálható hiánya. Szerencsére kamattámogatott forrásokból még gazdálkodhatunk.
Hollósi Dávid, a Magyar Bankholding
agrár- és élelmiszeripari ügyvezető
igazgatója szerint még további átvételiár-emelkedésekre lehet számítani, és
ha ez a folyamat végigmegy, „az ágazat rendben lesz”.
Krisán László szerint van még annyi
tartalék a rendszerben – vagyis kedvező kamatozású forrás a piaci szereplőknél –, hogy képesek legyenek kibek-

kelni a következő egy-két nehéz évet.
Az agrárfinanszírozás ezzel együtt
lassulni fog – tette hozzá.
Ugyanakkor az agrárium egy érzékeny terület, amelyet gyakran érintenek speciális kockázatok – például időjárási és állatbetegségekkel kapcsolatos nehézségek, hosszú termelési ciklusból fakadó kockázatok –, ezért is
kiemelten fontosak a termelők számára a napi működést és jövőbeli fejlődést
szolgáló, kiszámíthatóan rendelkezésre álló hitelkonstrukciók – hangsúlyozta a vezérigazgató.
A magyar agrárium finanszírozásának stabilabbá tételét szolgálja a
KAVOSZ Zrt. koordinálásában működő
Széchenyi Kártya Program is, amely
immár több mint tíz éve, 2011-től elérhető az agrárvállalkozások számára.
Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel és Agrár Széchenyi Beruházási
Hitel GO! rendkívül fontos szerepet játszanak az agrárgazdaság finanszírozási hátterének biztosításában.
A múltnál jobban izgatja az agrárpiaci szereplőket a jelen és a jövő, a mostani környezetet pedig az áremelkedé-

sek és az orosz–ukrán háború határozzák meg. Ezek hatásai már érezhetőek a pénzintézeteknél: megnövekedett az ügyfelek forgóeszköz-finanszírozási igénye. A bankszektornak
viszont a jelen helyzetben meg van
kötve a keze – gondolunk itt a növekedési hitelprogram (nhp) kivezetésére
és az emelkedő kamatokra.
Komoly inflációs nyomás, hogy a
termelők költségei és az élelmiszerek
ára folyamatosan emelkednek.
Már sajnos fel kell készülni a kétszámjegyű hitelkamatokra.
A kormányzat is jelentős forrásokat
biztosít a mezőgazdaság számára a
koronavírus-világjárvány következményeképpen a nemzeti önellátás
fókuszba helyezése okán, az ágazat
stratégiai jelentősége vitathatatlan. A
beszerzési árak általános drágulása
miatt azonban a tavalyi évben előirányzott agrárberuházások egy része is
elmarad a bizonytalan bekerülési
kiszámíthatóság miatt.
További könnyítő/beavatkozó intézkedések kialakítása van folyamatban:
a pályázatok önerejéhez szükséges

hiteligény is csökkenni fog, a magasabb kamatok miatt az üzleti tervek
megalapozottsága is több esetben
válhat kétségessé, így a bankoknak
most kicsit be kell húzni a kéziféket –
hangzott el.
Aki az elmúlt, kedvező időszakot
nem használta ki beruházásra, az
nehéz helyzetbe került – az elmúlt 1–2
évben elsősorban a kkv-k kerültek előtérbe a finanszírozás támogatásában,
de a kedvező kamatkörnyezet a nagyvállalatoknak is előnyös volt.
Az elmúlt jó évtized után nagy kérdés, milyen lesz a következő, de az biztos, hogy most nagy szükség van a
bankszektorra. Az ágazati szereplők
ugyanis a jó évek ellenére sincsenek
„eléggé kibélelve”, és most sokkal élesebb kérdés lett a fejlesztés, amikor a
hatékonyság növelésével többet lehet
megspórolni. 
(X)

957654

Szakértői értekezés az agrárfinanszírozásról
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Ki minősül jogszerű földhasználónak?
A jogszerű földhasználó, támogatási szempontból, nem feltétlenül esik egybe a földet
ténylegesen művelővel.
Az agrártörvények egyik leg
gyakrabban hivatkozott alanya a
földhasználó. Hozzá kapcsolódik a
művelési kötelezettség, ő az, akit
bejegyeznek a földhasználati nyilvántartásba és ő az, akit elővásárlási jog illet meg a terület értékesítésekor. Támogatási szempontból
viszont tágabb az a kör, akit jogszerű földhasználónak nevezünk,
hiszen a támogatást igénybe vevő
nem feltétlenül esik egybe azzal, aki
a földet ténylegesen megműveli.
Könnyen előfordulhat ugyanis olyan
helyzet, például egy családi gazdaságban, hogy az egyszerűbb adminisztráció vagy gazdálkodási szempontok miatt más személy igényli a
támogatást, mint aki a terület
használójának minősül.

Mi dönti el, hogy ki
lesz a jogszerű
földhasználó?
Az alaptétel az, hogy a kérelem
benyújtójának a támogatás igénylésekor jogszerű földhasználattal
kell rendelkeznie az adott területre.
Ha valaki támogatást igényel, őt

mindaddig jogszerű földhasználónak kell tekinteni, amíg az érintett
terület nagyságával, elhelyezkedésével vagy a használati jogviszon�nyal szemben nem merül fel kétség.
Ilyen kétség lehet viszont például
az, ha többen is igényelnek támogatást az adott területre (de ez általában egy adategyeztetéssel kön�nyen tisztázható). Előfordulhat
ugyanis, hogy egy földrészletre
több személynek is van bejegyzett
jogcíme, például a területnek van
tulajdonosa, haszonélvezője és
haszonbérlője is egyszerre. Az ilyen
többes jogcímek kezelésére került
meghatározásra az a sorrend, amelyet a 2007. évi XVII. törvény 44. §
(7) bekezdése tartalmaz, és amely
eldönti, hogy több lehetséges
igénylő közül ki jogosult a támogatásra.

Ki minősül jogszerű
földhasználónak?

Hogy melyik időpontot kell figyelembe venni a jogosultság fennállására, azt a jogszabály egyértelműen meghatározza: aki a jogvesztő
benyújtási határidő utolsó napján,

azaz június 9-én az adott jogcímmel
rendelkezik, azt úgy kell tekinteni,
hogy a jogosultsága a teljes támogatási időszakra fennáll (kivétel ez
alól például az AKG vagy az Öko
támogatás igénylése, ahol a teljes
naptári évre kell igazolni a földhasználatot).

Jog s zer ű
f öldha s zná lóna k
minősül, a következő sorrendben:
a.) az a földhasználó, akit a földhasználati nyilvántartásba bejegyeztek
b.) az, akit a családi gazdaság
(ŐCSG) képviselőjeként bejegyeztek
vagy akit az ŐCSG szerződés képviselőként megnevez (ehhez a
bejegyzett földhasználóval egy
ŐCSG-ben kell lennie)
c.) a haszonbérlő, felesbérlő, szívességi földhasználó stb. (ha nincs
bejegyezve a földhasználati nyilvántartásba)

d.) az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett haszonélvező, vagyonkezelő
e.) a tulajdonos
f.) aki vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából
használja a területet és nincs a sorrendben előrébb álló jogcíme
g.) az a tulajdonostárs, aki a tulajdoni hányadánál nagyobb területet
használ és erről írásbeli megállapodást is kötöttek, de a földhasználati
nyilvántartásba mégsem jegyezték
ezt be
h.) az előző pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója
i.) az, aki a jegyző által kiállított és
az adott terület használatának
tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.
Többes igénylés esetén tehát a
sorrendben előrébb álló megelőzi a
hátrébb lévő igénylőt. Fontos, hogy
a jegyzői igazolással olyan területekre is igénybe lehet venni a támogatást, amelyre semmilyen használati jogcímmel nem rendelkezünk.
A gyakorlatban jól ismert ennek a
hasznossága, hiszen olyan helyzeteket tudunk ezzel kezelni (pl. a rég
elhunyt tulajdonosok parlagon
heverő, elbirtoklás alatt álló földjeit), amelynek előnyei az adott parcellán túl is hatnak.
DR. CSEH TIBOR ANDRÁS/
MAGOSZ

A NAK júliustól vizsgálhatja
a haszonbérleti díjak aránytalanságát
Életbe lépett 2022. január
első napján az egyes agrártárgyú törvények módosításáról
szóló 2021. évi CL. törvény azon
rendelkezése, ami alapján a
Földhivatalnak meg kell tagadnia a hatósági jóváhagyáshoz
kötött haszonbérleti szerződések jóváhagyását, amennyiben
a helyben szokásos viszonyokhoz képest a szerződésbe fog-

lalt haszonbérleti dí j mértéke
aránytalan lenne.
2022. július 1-jétől kezdődően
pedig már a NAK is vizsgálhatja
majd a haszonbérleti díjak aránytalanságát, és az esetlegesen
tapasztalt aránytalanság esetén,
azt jelezheti a Földhivatal részére.
Várakozásaink szerint ez a rendelkezés segíthet gátat szabni a
haszonbérleti díjak aránytalan

mértékű emelkedésének. A NAK
eljárása a már meglévő ügyintézési határidőkhöz igazodik, így a
szerződés vizsgálatának folyamata nem hosszabbodik meg.
A Földforgalmi törvény értelmében a haszonbér értékét
aránytalannak kell tekinteni, ha az
érintett föld nem rendelkezik
olyan előnyös tulajdonságokkal
(pl. a föld fekvése, minősége vagy

öntözhetősége), amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják.
A NAK-ot nyilatkozata esetén a
hatósági eljárásában az ügyfél
jogállása, a Földhivatal haszon
bérleti szerződést jóváhagyó vagy
megtagadó határozata elleni közigazgatási perben pedig kereset
indítási jog illeti meg.
NAK
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Talajbontó készítmény tevékenysége, kezelés előtt, 7 nap elteltével és 14 nap után

A szármaradványoktól a fekete aranyig

A talajbaktériumok szerepe
a humuszképződésben
A hosszú távon fenntartható mezőgazdasági termesztés kulcsa a növény-talajtalajélet rendszer egyensúlyának megőrzése és tartós biztosítása.
Ez a hárompillérű komplex rendszer csak akkor tud eredményesen
működni, ha ennek valamennyi elemére kellő figyelmet fordítunk.
Éppen ezért a sikeres gazdálkodás
kulcsa nemcsak a növénynemesítők által biztosított jó biológiai
potenciálú növényfajtákban, illetve
az integrált növényvédelmi technológiák alkalmazásában, hanem a
helyes talajerő-gazdálkodásban is
rejlik. Ehhez a kímélő talajművelésen túl a talajélet regenerálását és
serkentését biztosító talajoltó baktériumkészítmények alkalmazása
is elengedhetetlen.
Az intenzifikáció nyomán a
tápanyag körforgásában is jelentős
változás következett be: a szerves
trágyázás helyett a savanyító hatású nitrogén műtrágyák dominálnak.
Ráadásul a tarlómaradványok
elhordásával tovább emelkedett a
tápanyagok kivonásának aránya.
Ennek hatására talajaink szervesanyag-készlete folyamatosan
csökken, valamint egyre több
helyen figyelhető meg a talajerózió
és a talajok romló vízháztartása is.
Ezek a megváltozott körülmények

kedvezőtlen élet feltételeket
teremtenek a talajbaktériumok
számára, így azok jelenléte jelentősen visszaesett.
Mára számos kutatás bizonyította: nem szabad szemet hunynunk a
talajban élő mikroszervezetek szerepe felett, hiszen a talajélet az, ami
elsősorban meghatározza a talajok
humusztartalmát. Lényegében ezek a mikrobák azok, amik
célzottan gyarapíthatóak
t a l a j o l t á ssal. Szerepük van a
humuszképződésben, a gyors
és intenzív
s z á r b o n t á sban, valamint a
tápelemek biztosításában (N, K, P…).
Összességében tehát a hazai
talajaink minőségének egyik kulcsa
a jó mikrobiális talajélet, amelynek
serkentése a gazdálkodók számára
forintban is kifejezhető gazdasági

érdek. De hogyan dolgoznak nekünk
ezek a parányi szervezetek és
hogyan fordíthatjuk hasznunkra a
tevékenységüket?
A humuszképződés a természet
egyik legfontosabb anyagáramának, a szén körforgásának egyik
állomása. A növényi maradványokból származó szerves anyagokat a
talajoltók lebontják, jelentős részük
a növények számára felvehetővé
válik, míg további részük a talaj
szervesanyag-készletét gyarapítja.
Emellett a talajmikrobák másik szerepe, hogy a növények gyökérkörnyezetében élve tápanyagot biztosítanak és egyéb támogatást nyújtanak.
Tápanyagot
eg yrész t a
talajban
található
lekötött
tápanyagkészletekből, másrészt
a
kijut t atot t
szerves- és
műtrágyákból,
valamint a helyben hagyott tarlómaradványokból szabadítanak
fel. Ezáltal hatékonyabb lesz az
oltott területen a tápanyag biztosítása, így magasabb termésátlagokra számíthatunk.

A talajlakó mikrobák másik legfontosabb szerepe, hogy önmagukat és
életterüket védjék többek között a
talajban élő kórokozó mikrogombákkal szemben. Mára bebizonyosodott
az is, hogy ezen mikroszervezeteknek a talajban lévő növényvédőszer-
maradványok bontásában is kiemelt
szerepük van, ezért alkalmazásuk
végeredményben egy „tisztább”
talajt is eredményez. Bizonyos talajbaktériumok önmaguk számára
kedvező életfeltételeket teremtenek
nyálkaszerű anyagok (ún. exopoliszacharid-típusú óriásmolekulák)
képzésével, amelyek a mikroszervezetek körül mintegy védőburokként
funkcionálnak. Ráadásul ezek az óriásmolekulák erős ragasztó hatásukból adódóan segítik a talajban található talajmorzsák képződését, így
javul a talaj szerkezete és vízháztartása is. Mindez szintén nagy előny a
kultúrnövényeknek, hiszen egészségesebb és jobban fejlett gyökér tud
kialakulni egy megfelelő szerkezetű
talajon, ezáltal is emelkednek a
hozamok.
A talajoltó baktériumkészítményekben lévő mikrobák valamennyi
életfolyamatukkal kedvezően befolyásolják a mezőgazdasági termőterületek talajéletét, segítik a talaj
erő megóvását, végeredményben
pedig hozzájárulnak a fenntarthatóság megőrzéséhez.
NAK
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Tovább emelkedett a termőföldek ára
A termőföldek ára 2021 első három
negyedévében tovább nőtt, a szántóföldek
fajlagos ára a legtöbb régióban megközelítette, Közép-Magyarországon és a DélDunántúlon meg is haladta kétmillió forintot.
Tavaly az év első kilenc hónapjában is növekedés jellemezte a hazai
termőföldpiacot, átlagosan 6,58
százalékkal nőttek a termőföldárak
az előző évi 6,61 százalékos
áremelkedés után. A reálárak emelkedése azonban a 2020-as 3,2 százalékról 2021-re 1,4 százalékra
csökkent. A Takarék Termőföldindex értéke a tavalyelőtti 247,5-ös
szintről 263,8-ra emelkedett 2021
első három negyedévében, a
fogyasztói árindexszel deflált érték
pedig ennél mérsékeltebb növekedést mutatva 182,7-re nőtt tavaly
január és szeptember között a
megelőző 180,2-es szintről.

táronkénti ára mindegyik régióban nőtt. A legnagyobb drágulás
Közép-Magyarországot jellemezte, megnehezíti viszont a drágulás
mér tékének mérését , hog y
nagyon kevés tranzakció volt. A
Dél-Dunántúlon 14,9, a Nyugat-Dunántúlon 10,5, a Dunántúl
középső részén 10,1 százalékkal
emelke d t ek a z á r a k , míg
Észak-Magyarországon 9,6 százalékos volt a növekedés. Az
Észak-Alföldön 4,9 százalékos
volt a drágulás, míg a legalacsonyabb, 0,6 százalékos árnövekedést a Dél-Alföldön jegyezték fel a
szántóföldek fajlagos árában.

Takarék Termőföldindex – nominálisan és a fogyasztói árindexszel deflálva
(Forrás: Takarék Termőföldindex)
A vizsgált időszakban csupán 5
százalékkal emelkedett a szántóföldek hektáronkénti ára 2020hoz képest, ez az elmúlt évek legkisebb mértékű drágulása. 2021
januárja és szeptembere között
átlagosan 1,78 millió forintot kellett fizetni egy hektárnyi szántóföldért a tavalyelőtti 1,7 millió
forinthoz képest. A szántók hek-

A legdrágábban Közép-Magyarországon cseréltek gazdát a szántóterületek 2021 első kilenc hónapjában: több mint 2,3 millió forintot
kellett fizetni egy hektárért, a kevés
tranzakció miatt azonban egy-két
értékesebb terület felfelé torzíthatta az átlagárat. A Dél-Dunántúlon
szintén átlépték az árak a 2 millió
forintot, míg a Nyugat-Dunántúlon

A szántóföldek árai 2020-ban és 2021 első három negyedévében Magyarország
régióiban (Forrás: Takarék Termőföldindex)
és az Észak-Alföldön 1,9 millió
forintért lehetett hozzájutni egy
hektár szántóföldhöz. A Dél-Alföldön hektáronként 1,88 millió, a
Közép-Dunántúlon 1,77 millió forint
volt a szántók hektáronkénti átlag
ára. A legolcsóbban, 1,19 millió
forintért Észak-Magyarországon
lehetett szántóföldhöz jutni.
Megyei bontásban Tolnában voltak a legmagasabb hektáronkénti
árak 2021 első kilenc hónapjában,
2,23 millió forint volt az átlagosan
fizetendő összeg, Hajdú-Bihar és
Békés megyében pedig 2,2, illetve
2,15 millió. Csakúgy, mint 2020ban, a most vizsgált időszakban is
Nógrád megyében kérték a legkevesebbet, alig több mint 1 millió
forintot egy hektár szántóért.
Némileg drágábban lehetett vásárolni Zalában (hektáronként 1,17
millió), Hevesben (1,2 millió) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(1,22 millió).
A járások közül – csakúgy, mint
2020-ban – a Hajdúszoboszlói volt
a legdrágább, megelőzve a Mezőkovácsházai és a Hajdúböszörményi járást, míg a legolcsóbban a
Heves megyében fekvő Pétervásárai, illetve az Ózdi és a Putnoki
járásban cserélt gazdát egy hektár
szántóföld 2021 január és szeptember között.

A szántók és a gyümölcsösök
kivételével a többi művelési ágban
gyorsult a hektáronként fizetendő
összegek növekedése, a legnagyobb, 15,8 százalékos mértékben
az erdők és a fásított területek esetében. A többi művelési ágban 10
százalék alatt maradt a hektáronkénti ár drágulásának üteme: a szőlőkért 8,5, a gyepekért, rétekért és
legelőkért pedig 7,4 százalékkal
kellett többet fizetni, mint tavaly
előtt. A gyümölcsösök drágulásának mértéke szinte megegyezett a
2019 és 2020 között mérttel, 5,1
százalékkal nőtt a hektáronkénti
áruk 2021 első három negyedévében.
A művelési ágak közül a gyümölcsösökért és a szőlőkért kellett a
legtöbbet, hektáronként 1,95, valamint 1,86 millió forintot fizetni a
vizsgált időszakban, míg a gyepek,
rétek és legelők, illetve az erdők és
fásított területek valamivel 1,1 millió forint feletti átlagáron cseréltek
gazdát. 2010 óta a gyümölcsösök
és a szántók ára csaknem háromszorosára nőtt, a szőlőké valamivel
több mint kétszeresére. A gyepek,
rétek és legelők ára 177 százalékkal
emelkedett, az erdők és fásított
területek 154 százalékkal kerültek
többe, mint 2010-ben.
NAK
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Budapesten rendezték a Gazdálkodók
Világszervezetének közgyűlését
Az esemény második napján a küldöttek
megválasztották a WFO új elnökét, alelnökét és ügyvezető elnökségi tagjait.
A világ legnagyobb független ag
rárszervezete, a Gazdálkodók Világszervezete (World Farmers’ Organisation – WFO) idén Budapesten tartotta közgyűlését a NAK meghívására. A világ minden tájáról érkező képviselők a női és fiatal vállalkozók
helyzetével foglalkozó tematikus
üléssel kezdték meg a rendezvényt.
Ezt követően a küldöttek a mezőgazdaság jövőjének innovatív, inspiráló
üzleti és technológiai megoldásaival
is megismerkedhettek.
Bár a nők nélkülözhetetlen szerepet játszanak a mezőgazdaságban
a világ minden részén, nehezebben
férnek az erőforrásokhoz, mint férfi

társaik. Hasonló cipőben járnak a
fiatal agrárszereplők is. Ezen a
helyzeten próbál a WFO változtatni
a maga eszközeivel, felvállalva a
közvetítő szerepet a kormányzatok,
magán- és közintézmények, valamint a pénzügyi szereplők, illetve az
ENSZ-hez hasonló nemzetközi
szervezetek között.
A közgyűlés nyitó ceremóniáján
Győrffy Balázs a NAK elnökeként
köszöntötte a megjelenteket. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a
WFO idei közgyűlését a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara rendezhette. Mint mondta, a 21. század
nagy kihívásai – a népességnöve-

kedéstől a klímaváltozáson át a járványokig – mind arra ébresztik rá az
embereket, hogy a biztonságos
élethez elegendő mennyiségű és
minőségű élelmiszerre van szükség. Mindannyiunk érdeke, hogy
határokon átívelő, erős szövetséget
építsünk, amely képes megbirkózni
ezekkel a nehézségekkel, és minden
olyan esetben hallatni tudja a hang-

ját, amikor a mezőgazdaság szempontjából fontos kérdésekben döntenek – tette hozzá. Az esemény
második napján a küldöttek megválasztották a WFO új elnökének
Arnold Puech d'Alissac-ot, a Francia
Nemzeti Gazdálkodók Szövetsége
(FNSEA) képviselőjét, valamint a
szervezet alelnökét és ügyvezető
elnökségi tagjait.

Díszvendég volt Magyarország
az újvidéki mezőgazdasági vásáron
Hazánk partnerországként vett részt a
89. Újvidéki Nem
zetközi Mezőgaz
dasági Vásáron.

együttműködést és méltó módon
mutassa be Magyarország turisztikai,
gasztronómiai és kulturális értékeit,
hagyományait, továbbá vállalkozásainak lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra és üzleti kapcsolatok építésére. Ezeket a célokat szolgálták a
standokon való bemutatkozás és a

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
szervezésében az Agrármarketing
Centrum, a Prosperitati Alapítvány, a
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, a Magyar Turisztikai Ügynökség, az Eximbank Zrt., a Digitális Jólét
Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrárkamara társközreműködésével Magyarország mint partnerország vett részt
az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásáron.
A magyar díszvendégi megjelenés
célja többek között az volt, hogy erősítse a két ország közti kereskedelmi

Szabó Attila, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Gazdakör elnöke és Snejder Sándor, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének alelnöke a NAK
standnál

kiállítási térben megrendezett szakmai fórumok, illetve az üzletember-
találkozók megszervezése is.
A kiállítás nyitó napján Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar
Vučić szerb köztársasági elnök is
részt vettek és nyitóbeszédet
mondtak. A NAK idén első alkalom-

mal mutatkozhatott be a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat
Nonprofit Kft. (CED) stand részeként felállított információs pulttal,
ahol alkalom nyílt találkozni a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége és a Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége Gazdakör
képviselőivel is.
A szakmai fórumot követő üzletember-találkozó során mintegy 40
magyar cég mutatkozott be és nyílt
alkalma kapcsolatépítésre az érdeklődő szerbiai vállalkozásokkal. A kiállításon harminc országból 1500 kiállító
vett részt, összesen 60 ország termékeivel és szolgáltatásaival ismerkedhettek meg a látogatók.
A vásáron nagy számban vonultak
fel gépforgalmazók és más, a mezőgazdasághoz köthető technológiákat,
eszközöket forgalmazó cégek is; de
hangsúlyos és jelentős szerepet
kapott az állattenyésztés is.
NAK

RENDEZVÉNY 11

LAP | 2022. JÚNIUS

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

Idén is útjára indul
a Magyarok Kenyere Program
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a Kárpátmedencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Egy nemes gondolatból mára a legszélesebb társadalmi bázissal rendelkező karitatív kezdeményezéssé terebélyesedett, megalakulása óta 2018-ban Magyar Örökség és 2021-ben
Aranybölcsős Támogató díjban is részesült. A program 2022-ben
töretlen lendülettel folytatódik tovább és várja a felajánlásokat.
Az egykor Pécsről indult gondolat
az elmúlt 12 esztendő alatt kiteljesedett, egységbe kovácsolta a gazdákat, tettekké vált. A folyamatos
építkezés, a mindig megújuló lendület minden téren kimagasló eredményekhez vezetett. Az anyaország után az elszakított nemzetrészek, majd a diaszpóra is bekapcsolódott a programba. A mozgalom
indulásakor összegyűlt 10 tonna
gabonaadomány az évek alatt több
mint százszorosára nőtt, a csatlakozó gazdálkodók száma pedig
szerte a Kárpát-medencében szintén évről évre rekordot dönt, amely
egyre közelebb visz a program küldetésének beteljesítéséhez, nevezetesen, hogy minden szükséget
szenvedő magyar ember asztalára
kerülhessen mindennapi kenyér.
A gazdák által felajánlott búza
adományokból őrölt liszt közel
százezer nehéz sorsú magyar gyermek, család ellátásához, mindennapi kenyeréhez járul hozzá. A
program ma már az ajándékozás
örömén túl csatornaként működik a
szakmai ismeretek továbbadásában is. Folyamatos fejlődését és a
biztos hátteret a szervezők – a
Magosz, a NAK, a Magyarok Kenyere Alapítvány és a NAK-TAN Közhasznú Nonprofit Kft. – együttes
szövetsége garantálja.
A Magyarok Kenyere Program
minden évben egy központi és több
helyi búzaszentelővel indul meg a
Kárpát-medencében. A központi
ünnepség hagyományosan mindig
más külhoni térségben kerül megrendezésre, erősítve a határon túli

szolgálatot, valamint az összetartozás és szolidaritás eszméjét. A
búzaszentelés, a határ és a gabonaföldek megáldásának hagyománya
egészen a középkorig nyúlik vissza.
A hívők Szent Márk napja környékén
körmenetet tartottak a jó termésért és a természeti csapások elhárításáért, a vetést a lelkipásztorok a
négy égtáj felé fordulva áldották
meg. A 2022. évi Kárpát-medencei
Búzaszentelő Ünnepségre ezúttal
Erdélyben, a székelyföldi Nyárádszeredán került sor.
Büszkék vagyunk a magyar gazdákra, hiszen mind az anyaország-

ban, mind a külhonban szépen fejlődik a búza, amely Trianon után 102
évvel azt üzeni, hogy van magyar
élet és lesz magyar jövő a Kárpát-medencében, így 2022-ben is
lesz miből kisülnie a cselekvő nemzet évében is összetartozásunk jelképének, a Magyarok Kenyerének.
A Magyarok Kenyere Program a
betakarítás megindulásával párhuzamosan a búzagyűjtéssel folytatódik, amelyet idehaza megyei szinten a NAK kiépített infrastrukturális
kapacitásai és elhivatott kollégái
koordinálnak, velük együtt pedig a
Kárpát-medence további területein

a külhoni partnerszervezeteink
segítik a program megvalósítását.
A gyűjtőpontok listája a www.
magyarokkenyere.hu weboldal
Adományozás füle alatt tekinthető
meg. Itt várják a szervezők a közvetlen búzaadományokat.
A terményen túl azonban a
Magyarok Kenyere mint küldetés
egyéb felajánlásokat, illetve szakmai információkat is fogad, így a
projekt vezetője és koordinátorai
közvetlenül is várják a megkereséseket a mag yarokkenyere@
magyarokkenyere.hu címen.
A Magyarok Kenyere Program a
gyűjtést követően megyei és központi összeöntő, illetve aratóünnepségekkel folytatódik majd,
amelyről a www.magyarokkenyere.
hu oldal Híreink, Eseményeink fül
alatt találhatnak friss információkat. A program minden állomásán
nagy szeretettel várjuk az adományozókat, az érdeklődőket és a
rászorulókat egyaránt.
HORVÁTH VIVIEN/
MAGYAROK KENYERE

A búzaszentelés, a határ és a gabonaföldek megáldása évszázados múltú gazdaszokás. A Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem program minden évben hagyományosan a búzaszenteléssel indul. Idén Magyarországon az Esztergomi Bazilika
szentélyében vette kezdetét az ünnepség, majd a szentmise után a város melletti búzatábla volt a helyszíne a gabonaszentelésnek, amelynek során római katolikus, református, evangélikus és görög katolikus lelkészek mondtak áldást a vetésért,
a jó termésért, a természeti csapások elhárításáért
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A hatékonyság és a fenntarthatóság jegyében zajlott a kiállítás

Hatalmas siker volt
a NAK Szántóföldi Napok

Sikeresen lezajlott a 2022. június 1–2-ai NAK Szántóföldi Napok és
AgrárgépShow–Mezőfalva. Az ország legnagyobb szántóföldi kiállításán számos újszerű programelem várta a látogatókat. A szervezők a hatékonyság javítása mellett a gazdálkodás fenntarthatóságának erősítésében is segítették a termelőket.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) hagyományosan a
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségével
(MEGFOSZ) együttműködésben
rendezte meg a NAK Szántóföldi
Napok és AgrárgépShow–Mezőfalva szabadtéri agrárszakmai kiállítást június első két napján. Ez az
ország legnagyobb területen, 42
hektáron megrendezett szántóföldi
rendezvénye, aminek ezúttal is a
Fejér megyei Mezőfalva melletti
szántóföldek adtak otthont.
Minden gazdálkodónak kétféle
alkalmazkodási stratégiát érdemes
magának megfogalmazni: egyet az

inputanyag- és energiafelhasználásának optimalizálására, egyet
pedig a klímaváltozás őt érintő
hatásai miatt a vízvisszatartást
segítő, termőtalajt védő és az erősödő zöld előírások teljesítését is
szolgáló termelési gyakorlatok
terén – mutatott rá Feldman Zsolt,
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős
államtitkára a NAK Szántóföldi
Napok megnyitóján. Mint mondta,
nem érdemes megszokások alapján
termelni, alkalmazkodni és megújulni kell mindannyiunknak a mai
világban. Hozzátette: a NAK Szántóföldi Napok gyakorlatban mutatja
meg azokat az eszközöket, technikákat és tudást, ami ezt minden
gazdának megfoghatóvá és elérhetővé teszi.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint
felsorolni is nehéz, mi mindent nyújt
a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow: a rendezvény 42 hektáron helyezkedik el, 200 kiállító, állóés mozgógépes, illetve drónbemutató, kipróbálható gépek, eszközök,
termesztéstechnológiai újdonságok, a fenntartható gazdálkodást
és az öntözést segítő megoldások,
25 méteres talajszelvény, a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen szakmai, pályázati, továbbképzési információk, laborvizsgálatok.
A NAK Szántóföldi Napok most is
az ország egyetlen olyan álló- és
mozgógépes szabadtéri kiállítása
volt, ahol a mezőgazdasági gépek
legszélesebb kínálata tekinthető
meg szántóföldi környezetben. Az
állógépes kiállításon – megnövelt,
11 000 négyzetméteres területen
– a hazai mezőgazdaságigép-forgalmazás 80 százalékát lefedő 57
cég mutatta be gépeit, eszközeit. A
Szántóföldi Gépshow-n mindkét
nap munka közben is meg lehetett
nézni 29–29 gépkapcsolatot, megtekinteni a legújabb technológiákat
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és a gépek fajtáinak és típusainak
sokszínűségét. Emellett a rendezvényen számos szakmai kiállító,
fajtabemutatók, mikroparcellás és
demóparcellás növénytermesztési
bemutatók is várták a kilátogatókat. Újdonságként drónbemutató is
szerepelt a programban. Továbbá a
NAK Szakmai Színtér 1,6 hektáros
területén a fenntartható gazdálkodást segítő, illetve a klímaváltozás
kedvezőtlen hatásaihoz alkalmazkodást célzó megoldások is megismerhetők voltak, a korszerű öntözés, az erdőgazdálkodás is szerepet
kapott.
A kamara szakképzési standjánál
a duális képzésről, a gyakorlati
oktatói és a mesterképzési lehetőségekről is információt kaphattak
az érdeklődők, valamint állásbörze
is várta őket. A NAK laborvizsgálati,
tápanyag-gazdálkodási terv készítési, mezőgazdasági biztosítási,

felnőttképzési szolgáltatásai is
helyet kaptak. Talaj- és levélminták
leadására, ingyenes helyszíni gabona-beltartalmi vizsgálatra is lehetőség volt. A szakmai információs
pultnál növénytermesztési, földügyi, generációváltással, adózással, pályázatokkal kapcsolatos
témákban is rendelkezésre álltak a
NAK szakértői. A bemutató talajszelvénynél ismertetők várták a
látogatókat, illetve az országos jégkármérséklő rendszer, annak talajgenerátorainak működése is megismerhető volt.
A szándékosan hétköznapokra
szervezett kiállítás most is megőrizte szakmai jellegét, továbbá a
hazai és külhoni agrárszakemberek
mellett sok száz agrárdiák is részt
vett rajta, számos agrárszakképzési intézményből, ezáltal betekintést
kapva a modern gazdálkodásba.
NAK
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Agrárerdészeti bemutatóterület és új
kamarai szolgáltatás a Szántóföldi Napokon
A kamara éves, mezőfalvi nagyrendezvényének, a Szántóföldi
Napoknak a területén a gyakorlatban is bemutatásra kerültek az
agrárerdészeti fásítások különféle típusai. Ezzel amellett, hogy egy
élhetőbb, térben is változatos kiállítási terület jött létre, a gazdák
figyelme a fásításokban rejlő lehetőségekre lett irányítva, amelyek
megvalósításához a kamara is segítő kezet szeretne nyújtani.
Az idei évben vezetői döntés eredményeképpen a kamara részére
fenntartott mintegy másfél hektáros kiállítási területen olyan jellegű
fásítások történtek, amelyek egyrészt néhány éven belül árnyékukkal
a látogatók számára a legmelegebb
napokon is kellemes környezetet
biztosítanak majd, másrészt felhívják a földtulajdonosok, mezőgazdasági szakemberek figyelmét az
agrárerdészeti rendszerek fontosságára, kedvező hatásaira.
Az erdőkkel, fásításokkal tarkított térségek ugyanis az időjárási
szélsőségek ellen védettebbek,
mint a több száz hektáros, egybefüggő mezőgazdasági táblák. S itt
ugyan arányaiban a mezőgazdasági
művelés némiképp kisebb nettó
területen folytatható, de ezt a
nagyobb termelésbiztonság, a fásításokban termelődő faanyag, esetleg gyümölcs utáni árbevétel –
összességében akár hozamnövekedést is eredményezve – megfelelően ellensúlyozhatja.
Az agrárerdészeti fásítások létesítéséhez jelenleg még a Vidékfejlesztési Program alapján támogatás igényelhető a VP5-8.2.1-16
számú „Agrár-erdészeti rendszerek
létrehozása” című támogatási felhívásban foglaltak szerint.
Alaptámogatások:
• Szántóföldi kultúrával kombinált
agrár-erdészeti rendszer (köztes
termesztés) újonnan történő létrehozása, valamint ápolása a
fenntartási időszakban.
• G yepgazdálkodással kombinált
fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása és ápolá-

sa a fenntartási időszakban:
– gyep és fa telepítésével, 
– meglévő gyep esetében fa telepítésével.
• Mezővédő fásítás létrehozása és
fenntartása a fenntartási időszakban:
– fasor telepítésével,
– facsoport telepítésével.
Ezen felül kiegészítő támogatás
is igénybe vehető például a gyep-

gazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő
létrehozása esetén fedett szárnyék, itató vagy gémeskút létesítéséhez.
A támogatás megmarad és igényelhető lesz a 2023-ban induló
uniós Közös Agrárpolitika (KAP)
második pillérének forrásaiból is.
Emellett fontos tudni, hogy a
köztes termesztés, a fás legelő és
fás kaszáló létesítése esetén a

terület SAPS jogosultsága is megmaradhat.
Az agrárkamara a gyakorlatban is
támogatja a környezeti fenntarthatóságot: az agrárerdészeti rendszerek kialakításában gondolkodó
földtulajdonosok, földművesek
számára segítséget nyújtanak a
kamara erdészeti szakértői, amely
segítség magában foglalja a részletes tájékoztatást a lehetőségekről,
a tervezés, sőt akár a kivitelezővel
való kapcsolatfelvétel megszervezését is.
A kamarai kiállítási területén létrehozott bemutató fásítások jól
példázzák a környezeti fenntarthatóság alapgondolatát. Bízunk
benne, hogy pár éven belül árnyat
adó erdei és gyümölcsfák alatt
pihenhetnek a Szántóföldi Napok
látogatói és kiállítói egyaránt.
KOVÁCSEVICS PÁL/NAK
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PlayIT Show
06.11-12.
Ultra Tisza-tó 130
07.01-03.
Győrkőcfesztivál
07.02-03.
Alsóörs Községi Strand
08.05-06.
Augusztus 20., Budapest
08.20-21.
Dunakeszi Feszt
09.10-11.

Találkozzatok Fruttival, Veggivel, ismerkedjetek meg Káosszal,
és töltődjetek fel a zöldségek, gyümölcsök ízének erejével nyári
roadshow állomásainkon országszerte!
A részletekért keressétek az Európai Friss Csapat közösségimédia-felületeit
vagy a www.frutti-veggi.hu honlapot!

Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel.
Az Európai Bizottság és az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) semmilyen felelősséget nem vállal a kampányban szereplő információk esetleges felhasználását illetően.

AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY
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A kamara kiemelt célja
a generációváltás
folyamatosságának elősegítése
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) nagy hangsúlyt helyez a
pályaorientációra, illetve a felnövekvő generáció szakmai felkészítésének támogatására, amivel egyik legfontosabb célkitűzését, a
generációváltás folyamatosságának elősegítését is szem előtt tartja.
A generációváltással kapcsolatos
feladatok keretében szervezi a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a
szakmai tanulmányi versenyeket,
amelyeken a szakképzésben tanuló
diákok megmutathatják tudásukat
és megmérettethetik magukat
egymással is. Pályaorientációs
tevékenységünk egyike pedig, hogy
különböző szakmai rendezvényekre juttatjuk el a fiatalokat, hogy
megismerhessék az ágazatban
rejlő szépségeket és lehetőségeket,
a legújabb technológiákat. Az idei
évben a Szakma Sztár fesztiválon, a
Pápai Expo és Agrárpikniken, illetve
a Szántóföldi napokon adtunk lehetőséget a fiataloknak mindezekre.
A Szakma Sztár Fesztivál 2022.
április 25–27. között 15. alkalommal került megrendezésre Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont
C-D-F-G pavilonjaiban. Az esemény
idén első alkalommal a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
együttműködésében valósult meg.
Az agrárágazathoz kapcsolódó
szakmákkal a D pavilonban ismerkedhettek meg a látogatók.
Az Ipar 4.0 programban megfogalmazott gazdasági és oktatási
irányokhoz kapcsolódva, a Szakma
Sztár Fesztivál célja a szakképzésben kiemelkedő tehetségek gondozása, a szakképesítések és az új
szakmajegyzék szerinti szakmák
bemutatása, valamint az általános
iskolai tanulók pályaválasztásának
elősegítése. A szakmák bemutatásán túl itt mérettethetik meg
magukat azok a diákok, akik az
Országos Szakmai Tanulmányi Ver-

seny (OSZTV), valamint a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)
keretében versenyző közel 200 diák
közül a legjobbaknak bizonyultak. A
fesztivál látogatóit az új szakmajegyzék szerinti szakmabemutató
foglalkozások és szórakoztató
programok is várták, illetve az
EuroSkills nemzeti válogatóit és a
WorldSkills nemzetközi verseny
szakmai bemutatóit is megtekinthették.

A háromnapos rendezvény megnyitóján Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke és Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke köszöntötte a versenyzőket, a versenybizottságok
tagjait, az iskolák képviselőit és a
megjelent vendégeket, majd közösen indították el a 3 napos versenyt.
Az esemény jelentőségét mutatja,

hogy minden eddiginél több szakképesítés/szakma volt jelen a fesztiválon. Az ágazatunkhoz kapcsolódóan mind az öt agrárszakképzési
centrum képviseltette magát, 86
szakképesítés/szakma 22 szakmacsoportjában. A dobogós helyezésekért 12 szakképesítés 3 szakmacsoportjában 38 fiatal szakember
versenyzett.
A fesztiválon vehették át a legjobbaknak járó díjakat azok a versenyzők is, akik olyan szakképesítésekben indultak, amelyekben még a
fesztivál előtt lezárultak a versenyek. Összességében elmondható,
hogy az 1–3. helyezést elért eredmények alapján a Közép-magyarországi ASZC szakképző intézményei
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és versenyzői teljesítettek a legjobban. 13 szakképesítésben 7 intézményük 22 tanulója állhatott fel a
dobogóra a Szakma Sztár Fesztivál
keretében megrendezett záróünnepélyen. A második legtöbb érmet a
Kisalföldi ASZC 6 döntőbe jutott
szakképző intézménye vihette haza.
8 szakképesítésben 16 versenyzőjük
állhatott dobogóra. A harmadik legeredményesebb pedig az Alföldi
ASZC öt szakképző intézménye lett,
amelyekből 6 szakképesítésben
összesen 11 versenyző ért el kiemelkedő eredményt.
Annak érdekében, hogy minél
többen kedvet kapjanak az ágazati
szakképzéshez, szervezett formában, országosan több mint 2500
általános iskolai diák számára biztosította a kamara a lehetőséget,
hogy ellátogathasson a rendezvényre. Az agrár-szakképesítések
további népszerűsítését támogatták partnereink, a Magosz és a
Nébih. Nekik ez úton is köszönjük a
többéves közös szakmai munkát.
A pályaorientáció segítése mellett
célunk, hogy már az ágazati szakképzésben tanulók számára is irányt
mutassunk életpályájuk építésében.
Ezt segítve, az ország számos szakképző intézményéből összesen 969
agrárszakképzésben tanuló diákot
utaztattunk el a NAK, idén 25. alkalommal, 2022. május 13–14. között
megrendezett, a generációváltást
és pályaorientációt is célzó Pápai
Expo és Agrárpiknik rendezvényére.
A kiállítás látnivalói mellett szakmai
programmal is készültünk a 9–13.
évfolyamos tanulók számára. Ke
rekasztal-beszélgetések keretében
hallhattak az agrárágazati felsőoktatás népszerűségéről, a továbbtanulási lehetőségekről, a szakképzésben megszerzett tudás előnyeiről a továbbtanulás során, a munkaerőpiacra kilépő, frissen végzett fiatalokkal szemben támasztott munkáltatói elvárásokról, az agrárszakképzésben történő nemzetközi
programokról, a szakirányú ösztöndíj- és csereprogramokról, valamint
a jelenleg és várhatóan piacképes
szakmákról és nemzetközi tren
dekről.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a
szakképzésben tanulók mennyire
szeretik a szakmájukat, ezért pár
héttel a rendezvény előtt „Szeretem a szakmám!” címmel pályáza-

tot hirdettünk, amelyen 2–3 perces kisfilmekkel indulhattak a
jelentkezők. Arra kértük a pályázókat, hogy saját élményeiken,
tapasztalataikon alapulva mutassák be, miért szeretik az általuk
tanult szakmát. A beérkezett 10
kisfilmet a kamara szakértői zsűrije pontozta, amely alapján az első
díjat a Déli ASZC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum Szakképző
Iskola és Kollégium diákjai vehették át. Második helyen a Déli ASZC
Csapó Dániel Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium tanulói végeztek, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
pedig a Kisalföldi ASZC Vépi Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium diákjai léphettek. A nyertes
kisfilm a NAK honlapján a szakképzés aloldalon tekinthető meg.
A NAK egyik legnagyobb rendezvényére, a Szántóföldi Napokra
2022. június 1–2. között került sor
Mezőfalván. A több mint 42 hektáron elterülő kiállításon a NAK szakképzési és szaktanácsadási igazgatósága külön szakmai sátorral
jelent meg, ahol a duális képzéssel
és pályaorientációval kapcsolatos
kérdésekről tájékoztattuk az odalá-

togatókat. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a duális képzésben
való gazdálkodói részvétel feltételeiről, az ehhez szükséges kamarai
gyakorlati oktatói képzésről, valamint a mesterképzésről és mestervizsgáról. A rendezvényre a kamara
szervezésében, a megyei referensek aktív közreműködésével, 18
megyéből összesen mintegy 1300
diák látogathatott ki kísérőtanáraikkal együtt. Számukra, a kiállítók
meglátogatása mellett, közel 1,5
hektáros kamarai bemutató területen tematikus pontgyűjtő túrára
adtunk lehetőséget. Ennek keretében öt szakmai információs pontra
látogattak el a gyerekek, ahol a
szakmai információk meghallgatása után megkapták az ezért járó
pecsétet. Az öt pecséttel ellátott
gyűjtőfüzetet egy ajándékcsomagra válthatták be a túrát teljesítők. A
szakmai tájékoztatók során a diákok, egyebek mellett, hallhattak a
talajvédelemről, a mezőgazdasági
vízgazdálkodást támogató termőterületi intézkedésekről, a szennyvíziszapban rejlő lehetőségekről, az
időjárási szélsőségek ellen védő
fásításról, a biodiverzitásról és a
hozzá kapcsolódó ökosziszté-
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ma-szolgáltatásokról, valamint
általános növénytermesztési kérdésekről.
A szakképzési és szaktanácsadási sátor mellett szerveztünk a diákok és más látogatók számára egy
mini állásbörzét is. A börzén 6 cég,
az Ádám és Társa Kft., az Agro-Tipp
No. 1. Kft. képviseletében az AgroMax Gépkereskedelmi Kft., a Bauer
Hungária Kft., a Corteva Agriscience
Kft. és a Kite Zrt. kitelepülő munkatársai mutatták be cégük profilját
és tájékoztatták a diákokat a náluk
betölthető álláshelyekről, az állások betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciákról és soft skillekről.
A diákok lelkesen vettek részt a
sokféle programban, és élményekkel, új információkkal és gyakorlati
tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza. Bízunk benne, hogy az
ITM támogatásával megvalósuló, a
NAK által szervezett programok
hozzájárultak ahhoz, hogy a diákok
tudatosabban tervezzék életpályájukat az agráriumban, és sikeres
felnőtté váljanak.
NAK SZAKKÉPZÉSI ÉS
SZAKTANÁCSADÁSI
IGAZGATÓSÁG
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Még „zöldebb” KAP Stratégiai
Tervet vár el a Bizottság
A KAP Stratégiai Terv benyújtását követően megkezdődött a
Bizottság általi jóváhagyási folyamat, az első hivatalos észrevételeket pedig április végén tették közzé. A tagállamok zöméhez
hasonlóan többek között azt is kifogásolták, hogy a terv éghajlatés környezetvédelmi szempontból nem elég ambiciózus.
A Bizottság már március végén
megküldte a KAP Stratégiai Tervek
tartalmára vonatkozó hivatalos
levelét azon 19 tagállam – köztük
Magyarország – számára, akik
2021. év végéig sikeresen benyújtották azt. Az átláthatóság jegyében a tervekre tett részletes észrevételeket, valamint a tagállam arra
adott hivatalos válaszát néhány
héttel később nyilvánosságra is
hozták, így azokba bárki betekintést nyerhet. A magyar KAP Stratégiai Tervre összesen 425 komment
érkezett, amely az általános megjegyzésektől kezdve a technikai
szintű tisztázó kérdésekig veszi
sorra a Bizottság véleményét.
A benyújtott terv kapcsán a
Bizottság javasolja, hogy Magyarország jelentősen fejlessze azt a
tartalom, a koherencia, a meghozott döntések indokoltsága, valamint a tervezet gazdasági, környezeti, éghajlati és szociális célkitűzések szempontjából. Megítélése
szerint a tervezett intézkedések
nem járulnak hozzá kellőképpen a
gazdasági fenntarthatósághoz,
emellett megkérdőjelezi annak várható hatékonyságát, annak kapcsán, hogy a mezőgazdasági üzemek jövedelme és a mezőgazdasági
termelőknek az értékláncban elfoglalt helyzete jelentős javulást érjen
el. Ezenfelül az új elemként bevezetett újraelosztó (redisztributív)
támogatás esetében a Bizottság
szükségesnek ítéli meg a támogatási konstrukció felülvizsgálatát,

egyben a kifizetési plafonként meghatározott maximális (300 hektáros) birtokméretet is.
Az idén februárban kitört ukrán–
orosz háború új, nem várt körülményeket teremtett az EU és számos
harmadik ország biztonságos élel-

miszer-ellátása terén, amely felülírta a tervezéskor korábban felvázolt
európai agrár-élelmiszeripari helyzetképet. Tekintettel a háború miatt
kialakult helyzetre, a Bizottság sürgeti Magyarországot, hogy olyan
beavatkozásokat is mérlegeljen,

amelyek segítenek csökkenteni a
fosszilis tüzelőanyagoktól és más
külső forrásból származó input
anyagoktól való függőséget.
A zöld felépítményt illetően a
Bizottság még részletesebb alátámasztást tart szükségesnek. A megküldött vélemény szerint a magyar
KAP Stratégiai Terv nem elég ambiciózus, különösen az ammóniakibocsátás csökkentése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a szénmegkötés, a biológiai
sokféleség szempontjai, a Natura
2000, a tápanyaggazdálkodás, a
növényvédő szerek használatának
csökkentése, az erdősítés, az agrár
erdészet és a helyreállítás, valamint
az erdei ökoszisztémák védelme
terén. Az ökológiai gazdálkodásba
bevont területek arányát tekintve is
magasabb célértéket vár el, mivel a
2027-re kitűzött 10%-ra történő
emelést kevésnek ítélte meg. Emellett a Bizottság kérte Magyarországot, hogy növelje a tájképi elemek
megőrzésére szolgáló területet,
tekintve, hogy a nagy változatosságú
tájképi elemek magyarországi aránya (3,3%) jelenleg az uniós átlag
(4,6%) és a 10%-os uniós célkitűzés
alatt van.
A Bizottság észrevételeire tett
hivatalos választ már meg is küldte
az Agrárminisztérium, amely szintén elérhető az erre a célra létrehozott weboldalon. A formális levélváltáson felül a részletkérdéseket
érintő technikai egyeztetések még
jelenleg is zajlanak. Reményeink
szerint legalább a zöld felépítményt
érintő előírásokról sikerül hamarosan megállapodni, mivel a gazdáknak már nyár elején számos kérdésben döntést kell hozniuk annak
érdekében, hogy a következő évi
kapcsolódó támogatásokat le tudják majd hívni.
HORVÁTH DÓRA/NAK
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A családi mezőgazdasági társaság
tagjaira vonatkozó speciális
mentességi szabály alkalmazása
a személyi jövedelemadó rendszerében
Speciális adómentes szabály vonatkozik a társas vállalkozás által a
tagjának juttatott bevételre, amely a családi mezőgazdasági társaságoknál is alkalmazható. Az általános szabályok szerint adómentes bevételt a speciális rendelkezés szerinti 50 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelembe venni.
Adómentes a társas vállalkozás
tagja által megszerzett összeg,
amelyet a termőföld használatának
mező-, erdőgazdasági hasznosítás
céljából történő átengedésére
tekintettel kap azzal a feltétellel,
hogy a társas vállalkozás által a
tag jainak juttatott adómentes
összegek több tagnak történő juttatás esetén sem haladhatják meg
az adóévben összesítve az 50 millió
forintot. [A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szja tv.) 1. számú
melléletének 4.37. pontjának a)
alpontja].
A társas vállalkozás tagjaira
vonatkozó speciális adómentességi
rendelkezés mellett a termőföld
haszonbérbe adására vonatkozóan
az Szja tv. 1. számú melléklet 9.4.
pontja egy általános adómentességi jogcímet is tartalmaz, amely
kimondja, hogy adómentes a termőföld-bérbeadásból származó
bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás
(szerződés) alapján a haszonbérlet
időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.
Tekintettel arra, hogy a fenti rendelkezés a már meglévő adómen-

tességi alakzatok mellett párhuzamosan futó szabályként került
bevezetésre, így az az Szja tv. egyéb
adómentességi szabályaitól függetlenül, azokkal párhuzamosan
alkalmazható.
Azon esetekben tehát, amelyekben mindkét adómentességi jogcím alkalmazása felmerülhet, ott

az általános mentességi szabályt
(Szja tv. 1. számú melléklet 9.4.
pont) szükséges alkalmazni a társas vállalkozások tagjaira vonatkozó speciális mentességi szabály
(Szja tv. 1. számú melléklet 4.37
pont) helyett.
Vagyis az általános szabályok
szerint adómentes bevételt a speci-

ális rendelkezés szerinti 50 millió
forintos értékhatár számításánál
nem kell figyelembe venni. A fentiek
alapján abban az esetben, ha a családi mezőgazdasági társaság tagja
5 évet meghaladó haszonbérleti
szerződés alapján adja bérbe a termőföldjét a vállalkozásnak, akkor
az az általános szabály szerint adómentes és a 2021. január 1-jétől
hatályos, társas vállalkozások tagjaira vonatkozó mentességi szabályt nem kell alkalmazni, vagyis a
mentesített bevétel nem számít
bele az Szja tv. 1. számú melléklet
4.37. pontja szerinti 50 millió forintos összeghatárba.
DR. BUZÁS TIVADAR/NAK
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Egészségesek a magyar
zöldségek és gyümölcsök!
Nem „szennyezettek” a hazai, illetve az
európai zöldségek és gyümölcsök: az
Európai Unióban a legszigorúbb szabályozás szerint folyik a termesztés.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) és a FruitVeB
Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet megdöbbenéssel olvasta azokat a több magyar
sajtómédiumban megjelent cikkeket, amelyek szerint az európai,
illetve a magyar gyümölcsök káros
növényvédő szerekkel, vegyszerekkel szennyezettek. Ezzel szemben a valóság, hogy az EU növényvédelmi előírásai a legszigorúbbak,
a fogyasztóknak nincs okuk félelemre.

Egyetlen írás sem említ meg
egyetlen konkrét növényvédőszer-
hatóanyagot, és nem közöl egyetlen konkrét mérési eredményt sem.
Mindössze néhány példára alapozva von le olyan sommás és a teljes
európai zöldség-gyümölcster
mesztésre vonatkozó következtetést, miszerint „a zöldségek és gyümölcsök szennyezettek, mérgezők”. Ebben a formában a nevezett
irományokat alaptalannak, szándékosan vagy csak tudatlanságból
fakadóan túlzónak és megtévesz-

tőnek tartjuk, ami kimeríti a hitelrontás tényét, különösen így, a szezon kezdetére időzítve.
Ezekkel az írásokkal szemben a
valóság az, hogy a növénytermesztésben használt növényi gyógyszerek engedélyezésének és felhasználásának szabályait az Európai Unió
évek óta folyamatosan szigorítja. Ez
a világon a legszigorúbb engedélyezési rendszer, amelynek célja, hogy a
legkisebb kockázatokat is elkerüljük.
Tisztában kell lenni azzal, hogy
nagyon szigorú jogszabályi előírások
vannak fajonként és hatóanyagonként a megengedett hatóanyag-maradék szintjére vonatkozóan. Ez az a
hatóanyagszint, amely az emberi
egészséget abszolút nem veszélyezteti. Tény továbbá, hogy ilyen készítmények nélkül szinte lehetetlen

zöldséget és gyümölcsöt előállítani,
mert a kórokozók és kártevők tömege pusztítaná el azokat. A humán
gyógyászatban alkalmazott, gyakran teljesen hasonló szerek is kémiai
vegyületekből állnak, amik aztán
meghatározott idővel kiürülnek a
szervezetünkből. Ez ugyanígy történik a növények esetében is. Ezek a
növényi gyógyszerek is lebomlanak,
mire a fogyasztókhoz kerülnek az
élelmiszerek. Valóban vannak olyan
zöldség-gyümölcs tételek, amelyekben a határérték alatti, elhanyagolható mennyiségű hatóanyag még
található, de az messze a jogszabályilag előírt szint alatt van. Az ilyen
mintákat nem lehet „túlzóan szen�nyezettnek” tekinteni.
A zöldségek, gyümölcsök rost-,
vitamin-, ásványianyag-, antioxidáns és egyéb bioaktív hatóanyag-tartalmának az emberi
egészségre kifejtett nagyon pozitív
hatásai összemérhetetlenül magasabbak, mint amennyi esetlegesen
a megtermelésükkel járó anyaghasználat számlájára negatív
hatásként írható. Azt sem szabad
elfelejtenünk, hogy a védelem hiányában megfertőződött növényeken megjelennek a fertőzést okozó
patogén gombák, amelyek másodlagos anyagcseretermékei az
emberekre és állatokra nézve is
nagyon veszélyes toxinok. Ezek
sokkal veszélyesebbek az egészségünkre, mint a kifogásolt anyagok.
Mindezek fényében nem tudjuk
elfogadni az alaptalan, szakmaiatlan, túlzó és általánosító kijelentésekkel teli cikkeket. Azok félrevezetik a fogyasztót, és számottevő
erkölcsi és anyagi károkat okoznak
a tisztességes kertészek széles
tömegének, akik nap mint nap azon
fáradoznak, hogy – a káros időjárási hatások felszaporodása miatti
növekvő termelési kockázatok, a
munkaerőhiány és a termelési költségek jelentős növekedése ellenére
– minőségi élelmiszer kerüljön a
fogyasztók asztalára.
NAK
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Újranyitják a tavaszi fagykárok
megelőzését szolgáló pályázatot
Június 15-étől nyílt ismét lehetőség a
támogatási igények beadására a tavaszi
fagykárok megelőzését biztosító berendezések beszerzésére.
A szélsőséges időjárási jelenségek, a klímaváltozás, illetve kiemelten a tavaszi fagykár évről évre
komoly nehézségeket okoznak a
növénytermesztési ágazatnak. A
környezeti feltételekhez alkalmazkodás, valamint a kármegelőző és
-mérséklő tevékenység rendkívül
fontos a termésbiztonság és a jövedelmezőség szempontjából. Az
Agrárminisztérium ezért újra elérhetővé tette a Vidékfejlesztési
Program keretében 2021. október

19-én megjelent Tavaszi fagykár
megelőzésére szolgáló beruházások támogatása című pályázati
kiírást.
A tavaszi fagyok jelentik az
egyik legnagyobb termesztési
kockázatot, különösen a gyümölcstermesztésben, ahol a fagykár fokozottabban jelentkezik. A
meteorológiai előrejelzések szerint a szélsőséges időjárási események növekedése várható a
jövőben, így a fagyok elleni véde-

kezés szerepe felértékelődik. A
vidék fejlesztési intézkedések
jelentős mér tékben járulnak
hozzá a fagykárok megelőzéséhez
is. A 2022. június 15-től újranyíló
felhívás a kármegelőző beruházások meg valósításához kíván
támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében.
A pályázat lehetőséget biztosít a
fagykárok elleni berendezések és
technológiák, például rögzített
vagy mobil légkeverő berendezés,
autonóm hőtermelő berendezés
vagy vontatott hőtermelő gép
beszerzésére. A felhívás keretében
igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege maximum 100
millió forint lehet, 80 százalékos
támogatási intenzitás mellett. A

kérelem benyújtására azok a termelők jogosultak, akik igazolják,
hogy legalább 6000 euró Standard
Termelési Érték üzemmérettel
rendelkeznek és árbevételük leg
alább fele mezőgazdasági tevékenységből származott. Támogatási kérelem benyújtására a felhívásban meghatározottak szerint
kollektív beruházás keretében is
lehetőség van.
AM

MEGHÍVÓ
Kajszi tanácskozás és fajtabemutató című szakmai rendezvényre, mely
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc
– biztonsági Hivatal (Nébih) szervezésében valósul meg.
Helyszín:
Időpont:

Tordasi Élményfalú és Kalandpark
(2463 Tordas, Öreghegyi út, Hrsz. 024/47)
2022. július 20. (szerda) 10:00 – 15:30 óra

A részletekért, információkért figyelje a kamara weboldalát.
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A szőlőtőkék helybenoltásával tehetjük
piacképesebbé ültetvényünket

A szőlőt jellemzően több évtizedre szokás ültetni, mert igen hosszú
életű növény, ugyanakkor gyorsan fiatalítható és nagyon jó megújuló képességgel is rendelkezik. Egy dolgon azonban azt gondolhatnánk, hogy nem tudunk változtatni, miután adott helyhez kötött
állókultúra, hogy kivágása nélkül más fajtára lecseréljük.
Azt, hogy miért szükséges egy
szőlőfajtát lecserélni, annak több oka
is lehet. Egyrészt a kertészeti növények, és így a szőlőnövény esetében
is érvényesülnek piaci elvárások,
divatirányzatok, trendek, amelyeket
akarva-akaratlanul is követnünk kell,
különben a leszüretelt szőlő termésének értékesítésében és feldolgozásában is komoly problémákkal
szembesülhetünk. A jó hír az, hogy a
későbbi problémákat elkerülhetjük,
azonban ehhez egy másik kertészeti
ágazatot kell „segítségül” hívnunk, a
faiskolai termesztés speciális területét, és a helybenoltás gyakorlatát kell
alkalmaznunk.
Büszkék lehetünk rá, hogy a
mezőgazdaságban, a kertészeti
növénytermesztésben, azon belül a
faiskolai termesztésben alkalmaztak először az emberiség történetében szervátültetést. Ez a gyakor-

latban az oltást jelenti, amelyet
megfelelő kompatibilitású, különböző növényi szervek egymásba
ültetésével – oltásával érik el.
Így a szőlő esetében is, az ültetvényben vagy házi kertben meglévő
fajtát átolthatjuk, pontosabban
helybenolthatjuk bármilyen egyéb
szőlőfajtával. A helybenoltást alkalmazhatjuk másrészt kedvezőbben
értékesíthető termést adó fajták,
vegyes fajtájú ültetvényekben a
bekeveredett idegen fajtájú tőkék
átoltására. Kedvezőtlen biotípusú
(pl. rúgós, madárkás, rendellenes
virágú) tőkék, az adott ökológiai
viszonyok között rosszul teljesítő
fajták átoltására, pótlásra ültetett
alanytőkék beoltására vagy az oltványtőkék egyéb okok végett
lepusztult nemesrésze alatt kihajtott alany beoltására. De megismert
és megkedvelt régebbi vagy újabb

fajta, ültetvényben vagy kertben
történő leoltására is. A helybenoltás
a fent említett lehetőségeken kívül,
a teljesség igénye nélkül, még számos növényélettani sajátossággal is
bír. A jellemzően idős tőkék árnyékában a hagyományos gyökeres oltványvesszők eltelepítve nem képesek kellően fejlődni, ami gyakran a
pusztulásukat is okozza, viszont a
mellette lévő, ugyanolyan korú és
gyökérzetű tőkét felhasználva és
ráoltva a nemes fajtát, semmilyen
hátrány nem jelentkezik.
A helybenoltásra többféle oltásmódszert használhatunk, azonban
többségéhez az oltást megelőzően
több munkafolyamat elvégzése is
szükséges. A cikkben a jelen időponthoz igazodva a fiatal hajtásba,
azaz a zöldre zöldoltást, amely június vége-július elejéig készíthető, a
legfontosabb és viszonylag egysze-

rűbb módozatát mutatjuk be, amely
komolyabb előkészületeket kevésbé igényel és kis kézügyesség esetén is jó eredést biztosít. Ilyen a
szőlő zöldoltása héj alá oltással,
amely fásodottabb hajtásba is
végezhető. A kiválasztott hajtásról,
egy tőkébe 2–3 hajtásba is olthatunk. A hónaljhajtásokat (a levelek
tövében lévő rügyekből nőtt hajtások) tőből távolítsuk el (de a leveleket meghagyjuk), hogy növekvő rész
a majd beoltott oltóhajtáson kívül
ne legyen a beoltandó hajtásban. A
kívánt oltási magasságban a szárcsomó (rügy) felett, amely rügyet
eltávolítjuk éles késsel, kb. 4 cm-es
csonkot metszünk a rüggyel ellentétes oldal felé 30 fokos lejtéssel. A
szárcsomó felett a csonkon az eltávolított rügy helye felett, vele azonos oldalon, a farészig hatoló hos�szanti vágást készítünk oltókéssel,
majd a kést jobbra-balra mozgatva
a héjat felpattintjuk. Ezt követően a
korábban megszedett nemes oltóhajtást, amely az alanyhajtással
legfeljebb azonos vagy vékonyabb
vastagságú, az oltócsapon a rügy
alatt és a rüggyel ellentétes oldalon
a hajtás vastagságánál 3–4 szer
hosszabb ferde metszlapot készítünk egyetlen vágással. Az oltócsap
rügye felett 2–4 cm csonk maradjon. A megvágott oltócsapot a felvágott alanyhéj alá toljuk, annyira,
hogy a csonk vége és a metszlapnak
az oltócsap rügyéhez közelebb eső
vége találkozzon. Így jól összeforr az
alanyhajtás az oltóhajtással. Az
oltócsap héja alá tolása után az
oltást műanyag oltószalaggal szorosan, légmentesen bekötjük az
oltás aljáról indulva, úgy, hogy az
alany ferde metszlapjának a végét is
fedje az oltószalag. Az oltást
paraffin emulzióval lekenjük a párolgás csökkentése végett, és szőlőlevéllel takarjuk az oltást a kihajtásig a
tűző nap ellen. Végezetül a beoltott
hajtást támaszhoz kötjük. Az oltás
megeredése után is rendszeresen
távolítsuk el a vegetáció végéig az
alanyból előtörő hónaljhajtásokat.
KOMMA LÁSZLÓ/NAK
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Tisztelt Tagunk!
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Elnökségének döntése értelmében a 2022. évi tagdíj-megállapítás két ütemben zajlik.
Az árbevétel alapú tagdíjat fizető tagok közül az év első felében (2022. június 1. és június 30. között) a gazdálkodó szervezetek, az év második felében
(várhatóan ősszel) pedig az őstermelők és egyéni vállalkozók tagdíj-megállapítására kerül sor.
A NAK – a rendelkezésére álló hivatalos adatok alapján – idén is megállapítja tagjai számára a fizetendő tagdíjat. Továbbra is lehetőség van arra, hogy
a tagok az e-Iroda fiókjukon keresztül meghatalmazzák könyvelőjüket, adószakértőjüket, adótanácsadójukat vagy könyvvizsgálójukat, így ők is elvégezhetik a tagdíj elfogadását, korrekcióját (részletes információk: https://www.nak.hu/kv).
Tavaly ősszel a tagdíjkedvezmények körét bővítette, igazolási módjukat egyszerűsítette a kamara. Levonhatóvá vált a tagok által bevallott és megfizetett népegészségügyi termékadó, a könyvelők, adószakértők és adótanácsadók igazolások kiállítására vonatkozó jogosultsága pedig szélesedett.
Bővebb információk és igazolásminták az e-Iroda tagdíj-korrekciós felületén és a https://www.nak.hu/kv oldalon érhetőek el.
A NAK által a gazdálkodó szervezetek részére megállapított tagdíjat, elkészített tagdíjbevallást a tagok 2022. június 1-jétől tekinthetik meg a www.
nak.hu oldal e-Iroda felületére belépve. A gazdálkodó szervezeteknek a 2022. évi tagdíjat 2022. július 15-ig kell befizetni. A magánszemélyek – őstermelők és egyéni vállalkozók – tagdíj-megállapítására várhatóan ősszel kerül majd sor. A nem árbevétel alapú tagdíjat fizető kamarai tagoknak (pl. első
éves tagdíjat fizetők, kizárólag mezőgazdasági termelőszervezeti minőségben tag gazdálkodó szervezetek) 2022. december 31-ig kell eleget tenniük
tagdíjfizetési kötelezettségüknek. A tagdíj kiegyenlítéséhez részletfizetés kérhető.

A tagdíjfizetés alapja, igénybe vehető kedvezmények
A 2022. évi tagdíj megállapításának alapjául a 2020. évi bevétel, árbevétel adatok szolgálnak. Felhívjuk figyelmét, hogy a 2022. évi tagdíjalapot csökkentő kedvezmények pótlékmentes igénylésére kizárólag a tagdíj-megállapítási időszak során, a szükséges igazoló dokumentumok – korrekciós felületen történő – benyújtása mellett van lehetőség.
A tagdíjsávok az elmúlt évhez képest nem változtak. Tagjainkat e-Iroda fiókjukon keresztül és postai levél útján is értesítjük arról, hogy a kamara
melyik sávba sorolta őket.

Tagdíj-megállapítás megtekintése, elfogadása
A NAK által megállapított tagdíjról, az ahhoz felhasznált adatokról a tagdíj-megállapítási időszakban az e-Iroda fiókjának 2022. évi tagdíj-megállapítás menüpontjában tájékozódhat. Egyetértése esetén egyetlen kattintással elfogadhatja a NAK által megállapított tagdíjat. Amennyiben a számítás
alapjául szolgáló adatokat korrigálni szeretné vagy tagdíjkedvezménnyel kíván élni, úgy a korábbi önbevallási felülethez hasonló formában tudja jelezni ezen igényét a szükséges igazolások csatolásával. Igazoláshoz szükséges minták elérhetőek a http://www.nak.hu/kv/igazolasmintak oldalon.
Gazdálkodó szervezetek esetén azon NAK által megállapított tagdíjak, amelyeknek 2022. június 30-ig sem az elfogadásuk, sem a korrekciójuk nem
történik meg, a NAK Alapszabálya értelmében elfogadottnak minősülnek. A 2022. évi tagdíjhoz 2022. június 30-át követően is beküldhetőek igazolások,
a felülvizsgált tagdíjat azonban ebben az esetben 20 százalék pótlék is terhelni fogja. A beküldés végső határideje esetükben 2023. június 30. A 2021.
évi tagdíj felülvizsgálatához gazdálkodó szervezetektől 2022. június 30-ig, őstermelőktől és egyéni vállalkozóktól 2022. november 15-ig tudjuk fogadni a pótlólag küldött igazolásokat, amely esetben a felülvizsgált 2021. évi tagdíjat szintén terheli a 20 százalékos pótlék.

A tagdíj megfizetése
Tagdíját már online fizetéssel is kiegyenlítheti e-Iroda fiókján keresztül. Az online fizetés során a NAK együttműködő partnere a SimplePay üzemeltetője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft.
A tagdíjat emellett továbbra is kiegyenlítheti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20190244 számú bankszámlájára történő banki átutalással. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni kamarai nyilvántartási számát és adószámát.
Idén a NAK már a tagdíj-megállapítási időszak elején kiállítja a 2022. évi tagdíjról szóló tagdíj-megállapító bizonylatot. Akik nem módosítanak a NAK
által megállapított tagdíjon vagy a módosításuk eredményeként sem kerülnek másik tagdíjsávba, ezt be tudják illeszteni a könyvelésükbe, a bizonylat
sorszámára pedig szintén hivatkozhatnak a tagdíj megfizetése során. Azoknak, akiket a NAK az elvégzett tagdíjkorrekció vagy felülvizsgálat alapján
más tagdíjsávba sorol, természetesen új bizonylat kerül kiállításra. A bizonylat az e-Iroda fiók Korábbi tevékenységek menüpontjából, azon belül a
Folyószámlával kapcsolatos iratok almenüből érhető el.

További információk
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tájékoztatás nem teljes körű. A tagdíj-megállapítás folyamatáról, a kedvezményekről bővebben a NAK portálján található hatályos Alapszabályban és a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) pontban is tájékozódhat.
A NAK kéri tagjait, hogy naprakész információkért kövessék nyomon a köztestület portálját (www.nak.hu), kérdés esetén pedig forduljanak bizalommal falugazdászaikhoz, illetve a NAK ügyfélszolgálatához (ugyfelszolgalat@nak.hu; +36 80 900 365).
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