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NAK AGRÁRFÓRUM
2016. december 15., Balkány 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerveze-
te és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Gazdakörök Szövetsége 2016. decem-
ber 15-én Agrárfórumot szervezett  
Balkányban.

A rendezvényen előadóként és meg-
hívott vendégként jelen volt Jakab Ist-
ván a MAGOSZ elnöke, Kis Miklós Zsolt 
a MeM agrár-vidékfejlesztésért felelős 
államtitkára, Győrffy Balázs a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke, Kovács 
Lajos az MVH megyei hivatalvezetője, 
Szentirmay Zoltán a FM főosztályvezető-
je, valamint Pálosi László Balkány város 
polgármestere.

A rendkívül nagy létszámú jelenlévőket 
először Rácz Imre a NAK Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szervezetének elnöke 
és Pálosi László Balkány város polgár-
mestere köszöntötte, majd a tanácsko-
zást Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az 
országgyűlés alelnöke nyitotta meg.

Elsőként Kis Miklós Zsolt Államtitkár 
Úr osztott meg információkat a meg-
jelentekkel a VP jogcímekben kiírt pá-
lyázatokkal kapcsolatosan. Részletesen 
beszámolt a jelenlegi, a felfüggesztett 
és a 2017. év elején újranyitásra kerülő 
pályázati lehetőségekről a gazdálkodók 
részére. Kiemelte a diverzifikációs és a 
kertészeti gépberuházás pályázatok le-
hetőségét, melyet 2017. január 6-től 
lehet majd igényelni. Fontosnak tartotta 
a jégeső elhárító rendszer, jégháló ki-
építés pályázati lehetőségeit kiemelni. 
A 2017-es fiatal gazda (FIG) pályázatban 
változás lesz, melynek célja a meglévő, 
már működő gazdasággal rendelkező 
agrár fiatal termelők támogatása. Tehát 
már az, aki ez évben is például őster-
melőként termelő, a FIG pályázat elnye-
résével indíthat egyéni vállalkozási te-
vékenységet és így nyerheti el a 40.000 
eurós vissza nem térítendő támogatást. 
Lesz pályázati kiírás infrastrukturális fej-
lesztésre az önkormányzati külterületi, 
helyi közutak felújítására. Alapvető cél a 
tanyavilág összekötése a falvakkal, váro-
sokkal. Ezek a beruházások a mezőgaz-
dasági termelők segítését is szolgálják. 
Tájékoztatást hallhattak a jelenlévők az 

önkormányzatok számára lehetőségként 
elérhető tanyák villamosítása, szenny- 
vízkezelési fejlesztés, valamint a köz- 
étkeztetés javítására és helyi piacok inf-
rastrukturális beruházása témában vár-
ható támogatásokról.
Elmondta, hogy 2016 évben még van 
pályázható keret a Fiatal mezőgazdasági 
termelő indítása (37,75 milliárd forint), a 
jégvédelmi rendszer (1,8 milliárd forint)
és a diverzifikációs pályázatokra, össze-
sen 116 milliárd forint értékben. Nagy 
valószínűséggel, ezek átkerülnek a kö-
vetkező évre.

Második előadóként a fórumon  
Kovács Lajos az MVH Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyei kirendeltség-vezetője 
adott összefoglalót a mezőgazdasági 
támogatások kifizetésének ütemezése, 
aktualitásai témában. Elmondta, hogy 
2016-ban országosan összesen 265,832 
milliárd forint került a termelők részére 
kifizetésre.  Ebből első félévben 20,031 
milliárd forint, második félévben pedig 
245,8 milliárd forint összesen 20 jogcí-
men. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
termelők részére az előbb említett keret-
ből 17,237 milliárd Ft került kifizetésre. A 
2016. évre vonatkozó TERA támogatások 
előleg, majd a részfizetések folyamato-
san mintegy 11 jogcímen megtörténtek, 
illetve folyamatosan történik december 
15-ig. Kiemelt kifizetésként említette 
meg a SAPS és a zöldítésre vonatkozó 
kifizetések ütemét. A 130 ezer terme-
lőből 121 ezer már kifizetésre került a 
SAPS vonatkozásában, míg a zöldítés 
esetében 110.000 termelő jutott hozzá 
országos viszonylatban az őt megille-
tő támogatáshoz. Ezen a két jogcímen 
összesen 196,419 milliárd forint került 
kifizetésre. Az AKG és az ÖKO prog-
ramokban összesen 15,5 milliárd fo-
rint került kifizetésre.  Megyei szinten 

a nyertes pályázatok aránya 70,2 %, 
míg az országos átlag pedig 40,2 % 
volt. A megyében 3076 AKG pályázók 
közül 2317 nyertes, ÖKO pályázóból 
pedig 400 pályázóból 398 lett nyertes 
pályázat. Tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy december 15. után már nem kül-
denek ki pénzt és hiánypótlást sem 
kérnek be, ezzel is a gazdálkodók érde-
keit előtérbe helyezve. Megyei szinten 
az elmúlt ciklusban régiónkban mint-
egy 72 000 db pályázat,  és 52 477 db 
kifizetési kérelmet kezeltek a kollégái. 
Javasolta Kovács úr a jelenlévő gazdál-
kodóknak, hogy a pályázók keressék 
fel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalt szaktanácsadásra még a pályá-
zatok beadása előtt. Szívesen segítik a 
hivatalt felkereső ügyfeleket, ezzel elke-
rülve az utólag már nehezen módosít-
ható beadott kérelmeket. Megjegyezte 
azt, hogy a beadott pályázatokért a pá-
lyázó tartozik felelősséggel és ezért a 
pályázatokban csak valós dolgokat, ada-
tokat szerepeltessenek.

Bejelentette, hogy 2016. december 
31-el az MVH átalakul, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrár 
és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya-
ként fog üzemelni. Természetesen jelen-
legi helyén és ugyanazon feladatok ellá-
tására, személyi változások nem lesznek.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke beszámolt 
a 2016-os év eredményeiről elvégzett 
feladatokról, miszerint az őstermelői 
igazolvány rendszere változott ez évben, 
kártya alapú rendszer került kiépítés-
re. Ezzel a rendszerrel ellenőrizhető a 
tevékenység, megjegyezte, hogy eddig 
25 000 lekérdezés történt meg. Az iga-
zolványok kiadásának száma csökkenést 
mutat, ez azt jelzi, hogy a rendszer be-
vezetése eredményes. Fontos, hogy csak 
ez év végéig lehet megújítani az eddig 
érvényben lévő igazolványokat, várható-
an év végére 280 ezer új igazolvány lesz 
érvényben. 

Megjegyezte, hogy köszönettel tarto-
zik a kamara a kormánynak az együtt-
működésért, hiszen ebben az évben 
összesen 11 törvény és 190 rendelet 
véleményezése történt meg a kamara 
részéről.
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A kamarai munka fontos eredményeinek 
tartja:

-  a növényvédelmi gépek, perme-
tező gépek felülvizsgálata terén 
elért várható könnyítéseket;

- a termeléshez kötött támogatá-
sokkal kapcsolatos szabályozás 
ésszerűsítését, gazda barátabbá 
tételét, illegális kutak legalizálta-
tása terén elért egyszerűsítéseket, 
a vízkészlet járulék, illetve vízszol-
gáltatási díj kifizetésénél érvénye-
síthető kedvezmények elfogadta-
tását;

- földügyekkel kapcsolatosan fel-
adatainkat segítő informatikai 
rendszer bevezetése;

- támogatások pontosabb lehívását 
szolgáló kézikönyvek, tájékoztatók 
megjelentetése a gazdálkodók se-
gítésére;

- falugazdászok felkészítése az egy-
séges kérelmek elkészítésére (130 
ezer kérelem került beadásra a fa-
lugazdászok által);

- részvétel a Pályázati Előkészítő 
Munkacsoportokban;

- Pályázati Tanácsadók Hálózatának 
kialakítása (PTH), (200 pályázatíró 
regisztrált eddig, őket minősítjük, 
képezzük);

- a kormányzat elé került, a közfog-
lalkoztatás ésszerűsítését szolgáló 
javaslatunk.

Az élelmiszeripar támogatása fontos cél, 
itt a GINOP is lehetőséget kínál a gazdál-
kodók részére.

Új, bevezetett illetve bevezetendő szol-
gáltatási rendszerként ismertette:

- az Élelmiszeripari beruházások-
hoz köthető szakma – partnerlista 
megjelenését;

- élelmiszeripari hírlevél elindítását 
megteremtve az érdeklődőknek 
ezek igénybevételének lehetősé-
gét;

- országjáró, ismeretátadó rendez-
vénysorozat megvalósítását, ezen 
belül 6 ágazatban konferenciák 
szervezését;

- pályázati lehetőségek a  
GINOP pályázatok kapcsán is. 

Szakmai eredményeknek tekinti 
továbbá:

- Április elején bevezetett WEB GN 
szoftver – gazdálkodási naplót;

- a Növényorvosi Kamara – előjelző 
rendszer működtetését;

- a megyei meggyültetvények fel-
mérését;

- szaktanácsadók minősítési rend-
szerét;

- dinnye, alma promóciós anyagát;
- a tápanyag gazdálkodási terv ké-

szítése lehetőségének elérhető-
vé tétele a gazdálkodóknak;

- biztosításközvetítés – 50 falugaz-
dász részvételével;

- duális képzés rendszerének vizs-
gálata, fejlesztése, csoportos ta-
nulói felelősségbiztosítás;

- munkaerő piaci felmérés (szakem-
berhiány felmérése).

Kitért a jövő évi tervekre, mely szerint:
- kiemelt prioritása van a jégeső – 

elhárító rendszer kiépítésének,
- szolgáltató hálók létrehozási le-

hetőségeinek, tagok (400 000 fő) 
felmérése, ehhez kapcsolódóan 
elégedettség, igényfelmérés, kap-
csolattartói hálózat biztosítása, 
szolgáltató központ projekt to-
vább fejlesztése – elsőként való-
sult meg NAK Szolgáltatói Központ 
Hajdúböszörményben

- telekommunikációs szolgáltatás 
ajánlása (2017.01.01.) kedvező 
előfizetési feltételek biztosításá-
val, 3 különböző csomagból vá-
laszthatóan; 

- megújult tagdíjfizetési konstruk-
ció bevezetése;

- előkészítés alatt van, hogy az 
egyedi igényű szolgáltatások díja 
beszámítható lesz a tagdíjba;

- kamarai igazolvánnyal rendelke-
zők a szolgáltatások kedvezmé-
nyes igénybevételére lesznek jo-
gosultak.

Szentirmay Zoltán FM agrárközgazda-
sági főosztályvezető Úr előadásából a 
jogszabályváltozásokról értesülhettek 
az érdeklődők, ezen belül a támogatási 
változások, a zöldítési 2017-es tervekről, 
közvetlen termeléshez kötött támogatá-
sokról. Előadásában a 2015-ben beveze-
tett, alaposabb felülvizsgálat alá kerülő 
2017-2020. közötti időszakban egy alka-
lommal lesz lehetőség.

A zöldítési és a közvetlen (termelés-
hez kötött) támogatások változtatásairól 
szólt, megjegyezve, hogy a vonatkozó 
jogszabályok még nem készültek el, ez 
jövő év elején várható.

Termeléshez kötött, közvetlen támoga-
tásoknál:

- tejhasznú teheneknél (23 hóna-
pos, max. egyszer ellett tehenek-
nél) kiegészítő támogatások lesz-
nek elérhetőek azoknak, aki nem 
növelik az állatlétszámot az előző 
évhez képest (április 30-ai állapot 
szerint).

- rizs
- ipari zöldségek, a burgonya is tá-

mogatható lesz,
- gyümölcsök tekintetében nagy 

változtatások lesznek:
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A VP-ben meghirdetett tőszámhoz igazítva lesz 
differenciálva: 

- őszi alma: 1 300 tő/ha, 
- cseresznye: 660 tő/ha,
- szilva: 660 tő/ha,
- dió: 200 tő/ha.

Intenzív termesztés esetén 150 ezer forint/ha, hagyományos 
termesztés esetén 70 ezer forint/ha, míg eddigiek alapján 90 
ezer forint volt hektáronként. Ehhez szükséges volt a támo-
gatásban részesített növényfajok felülvizsgálata, így ebben a 
tekintetben is módosul a vonatkozó rendelet.

Természetesen ezeket a javaslatokat az Európai Bizottságnak 
jóvá kell hagynia.

Vetőmagnormák tekintetében - zöldségek, ipari zöldségek- 
is lesznek változások:

- póréhagyma, uborka, paradicsom, petrezselyem, kí-
nai kel, spenót, zöldborsó, cukorborsónál csökken a 
vetőmagnorma hektáronként.

Új növények, fűszernövények lesznek támogathatóak, 
mint a citromfű, menta, bazsalikom, majoránna, kerti kakuk-
kfű.

Gyümölcsösök tekintetében a szelídgesztenye hosszabb 
koráig lesz támogatható, míg újonnan támogatható fajok-
ként emelik be az áfonyát és a berkenyét.

Normaváltozás kerül bevezetésre a takarmányborsó, csi-
cseriborsó, lucerna, vörös here tekintetében, itt is csökken 
majd a vetőmagnorma. 

A kötelező fémzárolt vetőmag a jövőben is elvárás marad, 
ezt ellenőrzés alkalmával fel kell tudni mutatni majd. 
Jó hír, hogy a szankciók tekintetében csökkentés lesz, ez akár 
50 %-os csökkentést is jelenthet (sárgalapos rendszer beve-
zetése). 

Zöldítés tekintetében a következő változások várhatóak:
- konyhakert önálló kultúraként jelenik meg,
- ökológiai másodvetésben egyszerűsítés várható, be-

forgatás előtt nem lesz bejelentés köteles, beforgatást 
követően szeptember 30-ig 15 nappal a beforgatás 
után, míg szeptember 30. utáni beforgatásnál a követ-
kező évi egységes kérelmeknek keretében kell majd 
jelezni.

- A 2017-es év a baromfiról fog szólni, a vízi szárnyasok 
piaci helyzetének romlása miatt többletforrásokat igé-
nyelhetőek majd, ezekhez az állatjóléti támogatások 
lehetnek megfelelőek. 

- Juh és kecske támogatásokra vonatkozóan (tenyészbak 
és kos beállítására), hogy évente két alkalommal ápri-
lis 1-30. és október 1-30. között lehet majd igényelni. 

- vismajor hitel (fagy és jégkár), azaz 0-as hitel meghosszab-
bításra kerül, március 31-ig lehet igényelni.

- sertés és tejtermelők részére június 30-ig kamat és költ-
ségmentes Agrár Széchenyi Kártya hitelt vehetnek fel (ős-
termelők, családi gazdálkodók).

- kárenyhítési rendszer változása: a jégelhárítási rendszer 
működtetése ebből az alapból kerül finanszírozásra, kiépí-
tésére uniós támogatási forrás szolgál.

- üzemi szinti hozam értékcsökkenést kultúra szintű hozam- 
érték csökkenésre változtatják.

- aszálydefiníció: bővíthető lesz jövőre, eddigiek szerint 10 
mm-nél kevesebb csapadék 30 napon belül, jövőre változik 
30 nap alatt nem több mint 25 mm csapadék és napi leg-
magasabb hőmérséklet 31 fokot eléri.

Jakab István a MAGOSZ elnökének értékeléséből:
Megköszönte 2016. évre a felelős, érdemi munkát. A MAGOSZ és 

a NAK együttműködése - véleménye szerint - példaértékű. Amit a 
NAK szakmai alapon javasol, ahhoz a MAGOSZ keresi meg és készíti 
elő a megfelelő jogszabályi javaslatot.

A jövő évben nagy kihívások elé néznek a szerveztek és a gaz-
dák is, intenzív munkára lesz szükség. Elmondta, hogy a legutóbbi  
brüsszeli ülésen elkezdődött a közös agrárpolitika felülvizsgálati el-
járása. Az azonban egyértelmű, hogy a kialakított rendszert fenn 
kell tartani. Viszont várhatóan az eddig megkötött szerződésekhez 
viszonyítva a jövő évben még szigorúbban lesznek lehívhatóak a 
források. Ezt véleménye szerint tanácsadó hálózat nélkül nem lehet 
megvalósítani. Elsődleges cél lesz a támogatások lehívása, és hogy a 
pályázatok minél hamarabb kiírásra kerüljenek.

Fontos a jövőt illetően az agár felsőoktatásban az érdemi munka 
kiemelése, mind az oktatásban, tanácsadásban, felnőttképzés terén 
változtatások szükségesek, hiszen a magyar gazdáknak folyamatos 
képzés biztosítása elengedhetetlen.

Szondiné Tóth Ágnes




