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Adószabályok változásai

Több évtizedes gyakorlat az adózás és a 
mezőgazdaság területén

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16. I. em 8.
Tel.: 06 30 640 6883

e-mail: dr.szikora.ugyved@gmail.com

Tanácsadás, ügyintézés és képviselet elsősorban 
adójogi, gazdasági jogi, társasági jogi ügyekben.

DR. SZIKORA JÁNOS ÜGYVÉDI IRODA

A 2016. év során több ízben változtak az 
adótörvények. E változások egy része már 
év közben hatályba lépett, más részük 
2017. január 1-jétől lép életbe. Az alábbi-
akban e szabályváltozások közül emelünk 
ki néhány olyan változást, amely vélhetően 
olvasóinkat is érdekli.

Személyi jövedelemadó
A személyi jövedelemadó törvény 2016. 
augusztus 1-jén hatályba lépett változása 
kedvezően érinti azokat a magánszemé-
lyeket, akik a kft-jükben ezt követően akar-
nak törzstőkét emelni úgy, hogy ezt nem 
pótlólagos befizetéssel teszik meg, hanem 
a társaság által részükre ki nem fizetett nye-
reség terhére. Míg korábban a tőkeeme-
lésnek ez a módja a kft. tagnál adóköteles 
egyéb jövedelemnek minősült, addig az új 
szabály szerint az üzletrészük ilyen módon 
bekövetkezett értéknövekedése nem szá-
mít a magánszemély bevételének. Az ilyen 
módon történt tőkeemelésről a társaság 
adatot köteles szolgáltatni a NAV részére.

A munkába járással kapcsolatban a mun-
kavállalók részére adómentesen adható 
utazási költségtérítés a korábbi 9 Ft/
km-ről 15 Ft/km-re növekszik 2017. január 
1-jétől. Ugyanilyen módon változik a saját 
tulajdonú gépkocsi hivatalos célú haszná-
lata során elszámolható ún. általános sze-
mélygépkocsi normaköltség.

Az szja törvény adómentessé teszi a foglal-
koztatás első 5 évében - törvényben rögzí-
tett feltételek fennállása esetén – a mun-
kavállalók részére nyújtott lakhatási 
támogatást a következő mértékig:
•	 a foglalkoztatás első 24 hónapjában a 

minimálbér 40%-áig,
•	 a foglalkoztatás második 24 hónapjá-

ban a minimálbér 25%-áig,
•	 a foglalkoztatás ezt követő 12 hónap-

jában a minimálbér 15%-áig.

A korábbi szabályozás a mezőgazdasági, 
vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és hal-
gazdálkodási ágazatba tartozó egyéni vál-
lalkozókat kizárta a kisvállalkozások adó-
kedvezményét igénybe vehetők köréből. 
2017. január 1-jétől a felsorolt ágazatokba 
tartozó egyéni vállalkozók is igénybe vehe-
tik a beruházási célú hiteleik után fizetett 
kamat alapján járó adókedvezményt.

Általános forgalmi adó
A fizető-vendéglátó tevékenységet foly-
tatók esetében továbbra is lehetőség 
lesz arra, hogy az szja ban ún. tételes áta-
lányadót fizessenek. Ennek szobánként fi-
zetendő évi mértéke a korábbi évi 32 ezer 
forintról 38 ezer 400 forintra növekszik, 
ugyanakkor e tevékenység után a jövőben 
nem kell egészségügyi hozzájárulást fizet-
ni.

Az általános forgalmi adóban 2017. január 
1-jétől egyes termékek és szolgáltatások 
áfa-kulcsa csökkenni fog a következők sze-
rint:

•	 27%-ról 5%-ra csökken a baromfihús, 
baromfi vágási melléktermék, baromfi 
belsőség és a tojás adókulcsa

•	 18%-ról 5%-ra csökken a friss tej 
(ide nem értve az UHT és ESL tejet) 
áfakulcsa

•	 27%-ról 18%-ra csökken az inter-
net-hozzáférési szolgáltatás áfakulcsa.

A számlakibocsátás szabályait érintő lé-
nyeges változás, hogy 2017. január 1-jétől 
a kibocsátott számlán szerepeltetni kell a 
vevő adószámát is abban az esetben, ha 
a számlán szereplő áfa összege a 100 ezer 
forintot meghaladja. (Eddig ez az érték 1 
millió Ft volt.) Ennek elmulasztása azzal a 
következménnyel jár, hogy a vevő nem 
lesz jogosult a számlán feltüntetett áfa 
levonására, visszaigénylésére. Átmeneti 
szabályként a törvény megengedi a 2017. 
január 1-je utáni teljesítési idővel kiállí-
tott – a vevő adószámát nem tartalmazó 
- számlákban szereplő 1 millió Ft alatti áfa 
levonását akkor, ha a számla kiállítására 
még 2016. évben került sor.

Az áfa alanyi mentesség értékhatára 2017. 
január 1-jétől 6 millió forintról 8 millió fo-
rintra emelkedik. (Az alanyi adómentessé-
get választó adózó nem számíthat fel áfát a 
számlában, ugyanakkor nem is jogosult a 
költségszámláiban megfizetett áfa levoná-
sára.) Az alanyi mentesség választását a tár-
gyévet megelőző év utolsó napjáig (tehát a 
2017. évre történő választást 2016. decem-
ber 31-ig) kell a NAV-hoz bejelenteni. Azok 
az adóalanyok, akik/amelyek 2016. évben 
átlépték a 6 millió forintos bevételi érték-
határt, de nem haladták meg a 8 millió fo-
rint árbevételt, 2017. január 1-jétől ismét 
választhatják az alanyi adómentességet.

Társasági adó
A társasági adó hatálya alá tartozó vállal-
kozások esetében az adóalapot csökken-
teni lehet az Szja tv. szerinti mobilitási célú 
lakhatási támogatás adóévben juttatott 
összegével, továbbá a munkásszállásra 
fordított meghatározott összegekkel (a 
beruházás, felújítás be-
fejezésének évében a 
bekerülési költsége, a 
fenntartás, üzemelte-
tés költsége, a bérelt 
munkásszállás bérleti 
díja).

2017. január 1-jétől a 
társasági adó mértéke 
az 500 millió forintot 
meghaladó adóalap 
korábbi 19%-áról és az 
ez alatti adóalap 10%-
áról egységesen 9%-
ra csökken.

Adókedvezmény ve-
hető igénybe a 2017. 
január 1-jét köve-
tően megkezdett, 
energiahatékony-
sági célokat szol-

gáló beruházások költségei alapján. Az 
adókedvezmény mértéke az elszámolható 
költség legfeljebb 30%-a, kivállalkozások 
esetében 50%-a, középvállalkozások ese-
tében 40% lehet. 

Egyéb adók
2017-től 16-ról 14 százalékra csökken 
a kisvállalati adó (kiva) kulcsa, és jelen-
tősen egyszerűsödik az adó szabályozása 
is. Az adó szakít a vállalkozás pénzesz-
köz-változásainak adóztatásával, így annak 
alapja – a személyi jellegű kifizetések és 
néhány korrekciós tétel mellett – a jóváha-
gyott osztalék lesz, amely a nettó tőkebe-
vonással is csökkenthető. 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját 
(kata) 2017-től a mostani 6 millió forinttal 
szemben évi 12 millió forint árbevételig le-
het igénybe venni. 

A szociális hozzájárulási adó és a százalé-
kos egészségügyi hozzájárulás mértéke 
2017-ben a jelenlegi 27%-ról 22%-ra csök-
ken. (Forrás:2016. évi LXVI. törvény)

Jelentősen nő a minimálbér
A   teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított alap-
bér kötelező legkisebb összege (mi-
nimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése 
esetén 2017. január 1-jétől havibér alkal-
mazása esetén 127.500 forint, hetibér 
alkalmazása esetén 29.310 forint, napibér 
alkalmazása esetén 5870 forint, órabér al-
kalmazása esetén 733 forint.

 A  legalább középfokú iskolai végzettséget, 
illetve középfokú szakképzettséget 
igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló garantált bérminimuma a   
teljes munkaidő teljesítése esetén 2017. 
január 1-jétől havibér alkalmazása ese-
tén 161.000 forint, hetibér alkalmazása 
esetén 37.020 forint, napibér alkalmazása 
esetén 7.410 forint, órabér alkalmazása 
esetén 926 forint. (430/2016. (XII. 15.) Korm. 
rendelet)

A JOGSZABÁLYFIGYELŐ 
című rovatunkat összeállította:

Dr. Szikora János
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25 éves az Elitmag Kft.
A Magyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományi Kutatóközpontja „A tudás 
mint hozzáadott érték a martonvásári 
fajtákban és hibridekben” címmel tar-
tott rendezvényt a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából 2017. november 
29-én Martonvásáron. Az esemény ke-
retében az MTA résztulajdonában lévő 

Elitmag Kft. alapításának 25 éves jubile-
umát ünnepelte. A cég az MTA - elsősor-
ban kalászos vetőmaggal foglalkozó - 
vállalkozása, amelynek az elmúlt negyed 
évszázadban a martonvásári kutatóköz-
pont nemesítési eredményeinek üzleti 
hasznosításában kiemelt szerep jutott. 

Cseh Katalin ügyvezető igazgató be-
szédében kiemelte: „Az Elitmag Kft. híd 
a tudomány és a gyakorlat között.”

Balázs Ervin főigazgató (MTA ATK) kö-
szöntő beszédében üdvözölte és si-
keres évtizedeket kívánt a jubileumát 
ünneplő vállalkozásnak. Az Elitmag 
Kft.-t 1991. december 6-án alapította 
az MTA Kísérleti Gazdasága és 17 ma-
gánszemély. A társaság legmeghatá-
rozóbb vagyoni hányadával jelenleg 
is a Magyar Tudományos Akadémia 
rendelkezik. Az MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont jogelődje - az MTA Me-
zőgazdasági Kutatóintézet - a vállalko-
zás alapításakor az államilag minősített 
martonvásári nemesítésű és honosítá-
sú kalászos gabonafajták hasznosítását 
és forgalmazásának kizárólagos jogát 
bízta a cégre. Az Elitmag Kft. kizárólag 
öntermékenyülő növényfajokkal, illet-
ve azok fémzárolt vetőmagjával fog-
lalkozik. A vállalat helyezi ki az általa 
képviselt kalászos gabona és egyéb ön-
termékenyülő fajok (pl. borsó, zab) elit, 
illetve I. szaporulati fokú vetőmagjait a 
vetőmag-előállítóknak és részt vállal a 
II. fokú vetőmag-kereskedelemben is.
„A Vetőmag Törvény alapján kereske-
delmi forgalomba kizárólag fémzárolt 
vetőmag hozható. Cégünk 25 éve fog-
lalkozik fémzárolt vetőmagok kihelye-
zésével, értékesítésével, emellett saját 

értékesítéshez termeltetünk, ellenőrizzük 
a szántóföldi vetőmag-szaporításokat, 
irányítjuk a vetőmag-feldolgozási folya-
matokat. Az Agrártudományi Kutató-
központ megbízásából intézzük a fém-
zárolt vetőmag-használattal kapcsola-
tos licencdíjakat. Márkaképviseletként 
mind belföldre, mind külföldre szállítunk 
termékeinkből.” – hangsúlyozta Cseh 
Katalin ügyvezető. A cég Szlovákiába, 
Szlovéniába, Romániába, Ausztriába, 
Franciaországba, Csehországba, Né-
metországba, Koszovóba, Albániába 
és Törökországba szállít a martonvásári 
kalászos vetőmagokból.

Az elmúlt 25 évben előfordult olyan év, 
amikor a martonvásári őszi búza vető-
mag-előállítás a hazai szaporító terület 
kétharmadát képezte. A termékpalet-
ta jelenleg elsősorban jó minőségű és 
emellett nagy termőképességű malmi 
búzafajtákból áll. Az MTA ATK kalászos 
nemesítési programjában továbbra is 
az őszi búza a leghangsúlyosabb, de a 
nemesítési portfólióban a búza mellett 
árpa, tritikálé, durumbúza, tönkölybú-
za, alakorbúza és zab fajták is megta-
lálhatók, melyet a cég jelenleg borsó, 
szója és rozs fajtákkal egészít ki.

Adorján Éva

Fotók:
Vécsy Attila

A tudás, mint hozzáadott érték

5 www.agrarmediairoda.hu • 2016. december •



g a b o N a P i a C i  e l e M z É s

6 7www.agrarmediairoda.hu www.agrarmediairoda.hu• 2016. március • • 2016. március •

Mindenfelé a többlet a meghatározó
Immár nagy biztonsággal látható a 
2016/17-es szezonban rendelkezésre 
álló termény mennyisége. Így év vé-
gén az északi félteke terméseredmé-
nye mellett a déli félteke várható ter-
mése is egyre világosabban becsülhe-
tő, a betakarítás ott is megkezdődött.

A búza, a kukorica és a szójabab, mint 
meghatározó termények eredményét 
az elmúlt hónapokban folyamatosan 
felfelé korrigálta a legmeghatározóbb 
adatközlő, az Egyesült Államok Me-
zőgazdasági Minisztériuma, az USDA. 
Decemberi becslésében már minden 
korábbi rekordot megdöntő adatok-
ról adtak hírt, és mindhárom termény 
esetében a termelés többlete folyama-
tosan egyre magasabb készlet-szinte-
ket vetít előre. Erre a felhalmozódásra 
szükség is van, a felhasználás növeke-
dése megállíthatatlan, a készletekre 
egy kedvezőtlenebb körülményeket 
hozó évjárat esetén szükség is lehet. 
Emlékezetes volt a 2010. évi őszi be-
takarítás, amikor az orosz termés visz-
szaesése miatt a korábbi bőséges, az 
éves szükséglet 30 %-át elérő készlet 

az alig egy hónap felhasználását fede-
zőszintre zuhant vissza és ez árrobba-
nást idézett elő.

Termelőként az alacsonyabb termés-
mennyiséggel járó magasabb árszint 
látszólag kedvezőbb lehet, de ez csak 
az alapanyag-termelők számára elő-
nyös, mind az állattartók, mind az 
élelmezési szempontból inkább hátrá-
nyos. A következő hónapokra ez nem 
várható, az ábrák mutatják az elmúlt 
évek növekedését, és hogy ez tartalék 
még a következő évre is elegendő lehet.

A többlet a legújabb eredmények 
alapján a déli féltekén is jellemző lesz 
- búzából már tervezhetőbb a hozam 
- és Ausztrália esetében már emelték 
is a várható termés mennyiségét, im-
már 4,5 millió tonnával feljebb várják 
és így a készletek is várhatóan maga-
sabbak lesznek, még akkor is, ha az 
export-kínálat az eddig becsült kb. 
20,5 millió tonnáról 24 millió tonnára 
emelkedik.

Kukorica fronton a brazil termés meny-
nyiségét várják most magasabbra, a 

novemberi becsléshez képest 3 millió 
tonnával emelték az előrejelzést és ez-
zel a potenciális export mennyiségét 
is feljebb vitték. Így, bár még nem éri 
el a brazil kukorica termés és az export 
a két évvel ezelőtti szintet, a mostani 
előrejelzések alapján a 2016. tavaszán 
tapasztalt kiesésre jórészt nincs esély.

Az itthoni helyzetet illetően már 
egyértelmű a rekord-termés, a koráb-
ban csak „remélt” 10 millió tonnás őszi 
betakarítás jóval nagyobb lett – fő-
ként persze a kukorica eredményének 
köszönhetően. 

Mindezek azt támasztják alá, globáli-
san is és hazánkban is a kínálat túlsúlya 
a meghatározó – ez alapvetően azt je-
lentheti, az árak további csökkenésére 
nagyobb az esély, mint az árak emel-
kedésére. Hogy ez mégsem így ala-
kult eddig, annak alapvetően két oka 
van: elsődlegesen az EU28 már ismert 
termés-kiesése, de ez itthon kevésbé 
játszott volna szerepet, ha nem követ-
kezik be jelentős árfolyam-változás. Ez 
a búza exportunkban is és a kukorica 
eladásoknál is érezhetővé vált, mind a 
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korábbi eladások magasabb árszinten 
történő fedezését, mind újabb üzletek 
kötését lehetővé tette. A búza eseté-
ben az USD elszámolású piacokon az 
alapár is emelkedett néhány USD/to-
val, ezt az árfolyam emelkedése is nö-
velte, így közel 3000,-Ft/to-val emel-
kedett az elérhető árszint.

A kukorica jellemzően EUR-os elszá-
molású, így ott nem volt ilyen mér-
tékű az erősödés, az árfolyam-hatás 
mintegy 1000,- - 1500,-Ft/to-t ért el. 
Ezt „támasztotta” meg a belföldi keres-
let is, így tartós volt az árstabilizáció.
A világpiaci árak alakulását ábrázoló 
két ábra, mely a brachart.com alapján 

készült, az elmúlt egy évet mutatja, ki-
egészítve az ú.n. 50 napos mozgó-át-
laggal, mely az európai piacok árala-
kulását mutatja piros vonallal. A feke-
te vonal mutatja az európai jegyzés, a 
zöld az amerikai tőzsde jegyzésének 
alakulását. A ’milling wheat’ a búza, a 
’corn’ a kukorica jegyzése és mindkét 
jegyzés a 2017. márciusi szállítási ha-
táridő vonatkozik.

A következő hetekre, sőt hónapokra 
nem várok jelentős ármozgást, ezért 
fontosnak tartom, hogy ne legyenek 
bizonytalanságban hagyott tételek, 
eladatlan termés. Ennek egyik bizton-
ságos formája a határidős eladások le-

hetősége, a vevők is jórészt érdekeltek 
ebben, így folyamatosan biztosítható 
az áruszállítások megfelelő ütemezé-
se és az időben megérkező árbevétel.

Bidló Gábor 
Budagabona Kft.

(A Gabonapiaci elemzéseinket videó formában is
 követheti a honlapunkon: 

www.agrarmediairoda.hu)

Minden jog fenntartva. A lapban 

megjelent publikációk, illusztrá-

ciók, képek, információs anyagok, 

grafikák a Kiadó írásbeli engedélye 

nélkül máshol nem használhatók 

fel. A közölt cikkekért a szerzők, a 

reklámokért pedig a hirdetők vál-

lalják a felelősséget.

Kiadó: Agrár Média Iroda Kft.
1119 Budapest, Bor u. 1.
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Nagyon sikeres volt 
a Magyarok Kenyere Program

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében is

A Magyarok Kenyere olyan jótékony-
sági program, amelynek keretei között 
a magyar gyermekeket segítő szerve-
zetek kapnak támogatást, nem csupán 
a határokon innen, de a határokon túl 
is. A program során a Kárpát-medence 
magyarlakta részeiről nemzeti összefo-
gással búzát gyűjtenek össze a segítő-
kész adományozóktól, s az így felaján-
lott búza egy részét liszt, a másik részét 
pedig kenyér formájában juttatják el a 
rászorulókhoz. A Magyarok Kenyere 
Program szervezésben oroszlánrészt 
vállaló Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara területi egységei megyei ünnep-
ségek keretében mondtak köszönetet 
az adományozóknak és a közreműkö-
dőknek. Így volt ez november második 
felében Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyében is, ahol a 4 gyűjtőponton össze-
sen 25 tonna búza gyűlt össze, a tavalyi 
mennyiségnél 7 tonnával több. 

Az eseményen Rácz Imre, a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs 
Szatmár Bereg Megyei Szervezetének 
elnöke elmondta többek között, hogy 
a 2011-ben indult kezdeményezés min-
den évben rácáfol arra a véleményre, 
amely szerint a magyar nép nem ké-
pes az összefogásra. A történelem már 

számtalan alkalommal igazolta, hogy 
bajban vagy nemes célok elérése érde-
kében a magyarság igenis képes egye-
síteni erejét. Ha ez másképp lenne, ma 
már nem létezne haza, nem létezne 
nemzet. 

A Magyarok Kenyere Program
5 vezérelv köré szerveződött:

Az első az áldozathozatal. Az, hogy a 
szántó-vető ember, aki naponta megküzd 
az elemekkel, aki akkor is vet, ha rossz az 
idő, ha minden körülmény ellene fordul, 
ha nem tudja, hogy hogyan fog aratni, az 
nagyon jól tudja, mit jelent kiszolgálta-
tottnak lenni és átérezni mások nyomorú-
ságát.
A második elv az összefogás. A gaz-
daemberek tudják, hogy csak akkor bol-
dogulnak, ha egyéni szorgalmukon túl 
kihasználják a közösségben rejlő erőt, él-
jenek a Kárpát-medence bármely pontján.
A harmadik elv a szolidaritás. Észre kell 
vennünk környezetünkben a rászoruló és 
arra érdemes embertársainkat, kiemelt 
figyelemmel a gyermekekre. A tavalyi év-
ben már Böjte Csaba 2300 árva gyerme-
kének senki sem mondhatja azt, hogy „Be-
szélj románul, mert román kenyeret eszel!”. 
Őket már egész évben a magyar gazdák 
összefogásának köszönhetően, tényleg 
magyar kenyérrel tudták táplálni.
A negyedik elv a példamutatás. Kö-
vetendő mintát kell adnunk arról a ke-
resztényi szeretet parancsról, hogy ha az 
ember letör egy darabot a kenyeréből, s 
odanyújtja egy éhezőnek, nem kevesebb, 
hanem inkább több lesz. Példát mutatni 
magunknak, de másoknak, a nem magya-
roknak is, hogy a magyar összetartó, és 
felel minden testvéréért. Jó példa erre az, 
ami Kárpátalján történt. Ott maguk sem 
dúskálnak a javakban, de ennek ellenére 
több tonnát gyűjtöttek össze az ott élő 
gazdák.

Végezetül az ötödik elv, a megmara-
dás. A magyar gazda tudja, hogy 1100 
éves parancsot teljesít, a megmaradás 
parancsát, hogy nekünk dolgunk, kül-
detésünk van itt a Kárpát-medencé-
ben. Ezt csak akkor tudjuk teljesíteni, 
ha Szent István és Szent Erzsébet szelle-
mében észrevesszük a felénk kinyújtott 
kezet, nem fordítjuk el tekintetünket, 
hanem segítünk a rászorultakon. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
megalakulása óta segíti a Magyarok 
Kenyere Programot. A kezdeményezés 
támogatottsága és elfogadottsága év-
ről évre hatalmasat növekedett, ennek 
köszönhetően minden évben újabb és 
újabb rekordokat sikerül feljegyeznünk. 
Fontos szerepet vállalunk magunkra a 
figyelemfelhívásban, a program üze-
neteinek eljuttatásában azok felé, akik 
– ha akár egy kicsit is – de szeretnének 
tenni valamit a sikerért.
Nagy öröm számukra, hogy az üzene-
tek célt értek, és 2016.-ban ismét annyi 
búzát adományoztak magyarországi 
és határon túli gazdálkodók, szerveze-
tek, hogy bővíthettük az adományban 
részesülők körét. A köszönet egyszerre 
szól az összes adományozónak, vala-
mint azoknak a határon túli, pl. a szat-
márnémeti és a szlovákiai Nagykapos 
térségben élő kis gazdának, akik szin-

Adományozók: Szűcs Árpád, Apagy Önkormányzat, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Geszterédi Önkormányzat, 
Beregsurány Önkormányzat, Hetefejércse Önkormányzat, Beregdaróc Önkormányzat, Márokpapi Önkormányzat, Nyíregyháza 
Önkormányzat, Nagykapos Földműves Szövetkezet, Rácz István, Abonyi Ferenc, Kocsordi Gazdakör, Újfehértói Gazdakör, Fedics 
László, Gacsályi László, Cserepes Ferenc, dr. Petis Mihály, Hornyák György, Orosz Ákos, Orosz György, Rajtik Mihály, Rácz Imre, 
ifj. Rácz Imre, Rácz Ibolya, id. Molnár Sándor, ifj. Molnár Sándor, Molnár János, Katona Zoltán, Tóth Elek Miklós, Solymos László, 
Baracsi Endre, Megyesi Ferenc, Dr. Uray Erik, Valent Szabina, Böszörményi Arnold, Hrubi János, Koltai János, Hrubi Andrea, 
Vetőmag és Szárító Kft., Pásztor András, Pásztor Andrásné, Timád Kft., Lakatos Dénes, Nizsalóczki Gyula, Kovács Lajos,  Soós Zsolt, 
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tén jelentős mennyiségű búza felaján-
lásával járultak hozzá a mozgalom 
sikeréhez, és annak hatékony működé-
séhez. 

A hatalmas siker közös, amelyre minden 
résztvevő igazán büszke lehet: a nem-
zeti összefogással gyűjtött búza meny-
nyisége tavaly megközelítette a 440 
tonnát, amelyből 360 tonna a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara közreműkö-
désével üzemeltetett 47 gyűjtőponton 
gyűlt össze. Idén Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyében a négy gyűjtőponton 
közel 25 tonna búza került be felaján-
lásként a tavalyi 18 tonna után.
Ugyan a Magyarok Kenyere nem egy-
fajta verseny, nem elvárás, hogy az ösz-
szegyűjtött búza mennyisége minden 
esztendőben túlszárnyalja az előző évit, 
de ezeknek a számoknak őszintén lehet 
örülni. Az akció során összegyűlt búzá-
ból őrölt liszt nagy részét idén is a prog-
ram elsődleges kedvezményezettjei, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Nagy-
dobronyi Református Irgalmas Szama-
ritánus Gyermekotthon és a budapesti 
Oltalom Karitatív Egyesület kapja.
Tavalyi év után az idén is lehetőségünk 
van arra, hogy minden magyarországi 
megye egy vagy több karitatív szerve-
zete is részesüljön az össz-magyar liszt 
adományból. Az idei évben mi is se-
gíteni kívánjuk a többszörös jégverés 
áldozatait Rozsályban, és a környező 
településeken. Így a Megyei Önkor-
mányzat felajánlását kiegészítve más 
adományozók lisztjével mintegy 4 ton-

na mennyiségű lisztet tudnak kiosztani 
a rászoruló családoknak az érintett ön-
kormányzatok. Szintén tettek felaján-
lást a következő települések, melyeket 
kiegészítünk, így 500-500 kilogramnyi 
mennyiséget oszthatnak szét Apagyon, 
Beregdarócon, Beregsurányban, Gesz-
teréden, Hetefejércsén és Márokpapi-
ban. Szintén kiegészítjük a felajánlott 
búzából készül lisztet, és a jelenlévő 
Tisztelt Polgármester urat kérjük meg, 
hogy a rászoruló magyar anyanyelvű 
gyermekek családjait támogassák a ro-
mániai Szatmárhegyen az adománnyal. 
Adományban részesítjük az ukrajnai 
Nagydobronyban működő, Református 
Irgalmas Szamaritánus Gyermekott-
hont, ahol 500-nál több magyar anya-
nyelvű, nehéz sorsú gyermek ellátást 
biztosítják.
A megyénkben élő nehéz sorsú gyer-
mekeket a Magyar Vöröskereszt Megyei 
szervezete, a Nyíregyházi Gyermek- és 
Családsegítő Központ, valamint a Re-
formátus Karitász segítségével tudjuk 
segíteni, így részükre is nyújtunk az 
adományból.
A Magyarok Kenyere az egész nemzet 
gazdáit összefogni törekvő búzagyűj-
tés, amely mindig az aratáskor kezdő-
dik és majd, Szent Erzsébet nappal zá-
rul. Árpád-házi Szent Erzsébet csodáját, 
amikor a szegényeknek vitt kenyere 
átváltozott rózsává. Ezen a napon, ahol 
magyarok élnek a Kárpát-medencében 
mindenütt teherautók indulnak el, s a 
magyar gazdák lisztet osztanak. Egy-

idejűleg és szívükben ugyanazokkal 
az érzésekkel tartjuk ezt az ünnepet 
– mint ahogy a Magyarok Kenyere fő 
ünnepét, az augusztus 20-át is – az új 
kenyér megünneplésének ilyen módja 
csak ránk, magyarokra jellemző, s ezt a 
hagyományt tisztelnünk kell és tovább 
kell vinnünk.
Kívánom, hogy mindenki, aki élvezi en-
nek az összefogásnak az áldásait, gya-
rapodjon általa – mondta végezetül 
Rácz Imre.

Ezután következett az adományok jel-
képes átadása. Először az adományban 
részesülő szervezetek képviselői vettét 
át az Adományleveleket, majd a búzát 
felajánlók megjelent képviselői részére 
adott át - köszönetük jeleként - egy-egy 
ajándéktárgyat Rácz Imre elnök úr. 

Az egyházuk óvodákat, iskolákat mű-
ködtet, amelyek kizárólag a magyar 
kormány segítségének és az adomá-
nyozók nagylelkűségének köszönhető-
en képesek fennmaradni – ismertette 
Nagy Béla, a Kárpátaljai Református 
Egyházkerület főgondnoka. – Az együvé 
tartozás, a testvéri összefogás nélkül nem 
tudnánk létezni, ezért számunkra ez a 
felajánlás mindennél többet ér – mondta 
Nagy Béla.

A feljegyzések szerint a szatmári térség-
ben 1725-ben volt ekkora jégverés, ab-
ban bízunk, hogy most legalább három-
száz évig elkerül bennünket minden baj 
– mondta a viharkárt szenvedett erdő-
háti településeket képviselő Sztolyka 
Zoltán, Rozsály község polgármestere, 
amikor megköszönte az adományokat.

 N.Z.

Dr. Lipták József, Augusztinyi - Nagy András, Balogh Zoltán, Horváth János, Riczuné Tóth Gabriella, Zöldi József, Pásztor Tibor, Dr. 
Homoródi Antalné, ifj. Homoródi Antal, Bercz András, Berecz Gábor, Berecz Dóra, Berecz Anita, Gergely Miklós, Pájer Péter, Tóth 
László, Vinnai Kornél, Vinnai Zsolt, Tóth János, Lipécz István, Csongrádi Zsolt, Varga Sándor, Ruzsinszki András, Szántai Norbert, 
Zakar Szabolcs. Közreműködők: ifj. Rácz Imre, Vetőmag és Szárító Kft. - Pásztor András, Bátortrade Kft. - Dr. Petis Mihály, 
Apagyi Sütőüzem Kft - Bakti János, Nyírség Hasso Kft. - Krámer Zoltán, Timád Kft. - Pásztor Tamás, Nyírség Együttműködési 
Nonprofit Kft. - Bakti János, Sóstói Múzeumfalu - Dr. Szabó Sarolta, Apagyi Sütőüzem Kft. - Bakti János, Éberhardt Istvánné, Pisla 
István, Oláh János
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Nagy érdeklődés mellett zajlott a Küldöttgyűlés
A NAK Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezeténél

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg 
soron következő Küldöttgyűlését 
a  Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra  (NAK)  Szabolcs Szatmár Bereg 
Megyei Szervezete  2016. november 
30-án.

Az eseményen a résztvevők elő-
ször Rácz Imre Elnök Úr beszámolóját 
hallgathatták meg. Ő többek között is-
mertette, hogy sajnos az idei évi, nem 
kiemelkedően magas terméseredmé-
nyek ellenére sem hoztak jó árakat a 
termelők számára. Hiába próbálta a 
NAK és a megyei szervezet már janu-
ártól egyezségre bírni pl. a meggy ügy-
ben az érintetteket, hiába dolgoztak ki 
szakmailag megalapozott, és mindkét 
fél számára előnyös árelőrejelző-rend-
szert, nem sikerült összefogniuk az 
érintetteknek. Termeltetési szerződést 
továbbra sem szívesen kötnek a gaz-
dák. De sajnos az exportpiaci kereslet 
hiánya rányomta bélyegét később a 
dinnye, majd az alma árára is, valamint 
a gabona árak is ismételten lefelé mo-
zognak. 

A növényvédelmi gépek ellenőrzésével 
kapcsolatban hangsúlyozta, hogy senki 
nem kérdőjelezi meg azok időszaki fe-
lülvizsgálatának szükségességét, és az 
egészséges élelmiszerhez való jogot, 
de a szabályozás 2015. decemberi felté-
telek szerinti bevezetése nagyban ne-

hezítette volna, és anyagilag jelentősen 
sújtotta volna a gazdálkodókat. Mind-
ezek mellett, bár nagy beruházásokat 
hajtottak végre egyes vállalkozások, de 
a megadott időpontra az technikailag 
kivitelezhetetlen volt. Mindezen ész-
revételeiket eljuttatták Fazekas Sándor 
Miniszter Úrhoz is, aki elfogadta, mél-
tányolta, így nemrég visszavonta a jog-
szabály nehezményezett részeit.

Sokat foglalkoztak azzal is – ismertette 
Rácz Imre, hogy az uniós előírásoknak 
a magyar hatóságok az öntözéshez 
kapcsolódó pályázatok során a gazdák 
rovására, túlzottan akarnak megfelelni. 
Ebben a témakörben több egyeztetés 
is volt az illegálisan fúrt kutak témakö-
rében mind Nyíregyházán, mind pedig 
Budapesten. 

Számos észrevételt tettek mind a ko-
rábbi, mind az új AKG pályázati kiírás, 
valamint több más pályázat és jogsza-
bály kapcsán, amelyek közül igen sok 
viszontlátható volt a végső változatok-
ban.

A szakmai feladatokról szólva elmondta 
többek között, hogy a megyei elnökség 
egyik állandóvá vált fő feladata, a me-
zőgazdasági használatú földek adás-vé-
teli eljárásában való részvétel. Az előző 
beszámoló óta eltelt időszakban 5061 
db ügy érkezett be, ebből 46 db került 
15 napon túl elnapolásra a következő 
elnökségi ülés időpontjára. 

A tárolt magyar alma mennyiségére 
vonatkozó felmérést végeztek a falu-
gazdászok segítségével 2016. május és 
június hónapban - adott tájékoztatást 
Rácz Imre, amelynek eredményével 
megkeresték a NAK elnökét és az Föld-
művelési Minisztérium vezetését is a 
megoldás keresése érdekében. Ennek 
eredményeként derült ki, hogy pl. al-
kalmazható a kivonási támogatás erre 
az esetre is, annak aktuális kihasználtsá-
ga lehetővé teszi pl. a II. osztályú alma 
jótékony célú kiosztását. Az I. osztályú 
alma értékesítésére a megkeresett, és 
egyeztetésre hívott multinacionális kis-
kereskedelmi élelmiszer-bolthálózatok 
képviselői hajlandóságot mutattak. Va-
lamint jelzés érkezett, hogy van olyan 
megyei termelési integrátor, aki ele-
gendő saját termék hiányában nehe-
zen tudja teljesíteni a szerződéses köte-
lezettségét, úgyhogy szívesen együtt-
működne a betárolt mennyiségek tu-
lajdonosaival. Elég nagy sajtóvisszhan-
got kapott a téma mind megyei, mind 
pedig országos szinten. Ugyanakkor 
kiderült az is, hogy a lengyel termelők 
érdekében ugyanezt a támogatási for-
mát sokkal lazábban ellenőrizték az 
ottani hatóságok, melynek eredménye-
ként megjelent Magyarországon a szép 
küllemű, nagyon olcsó alma.
A meggy idei helyzetéről szólva is-
mertetésre került, hogy hajlandóság 
mutatkozik a termelők és a feldolgo-
zók részéről is egy, a kamara által ki-
dolgozott ár előrejelző rendszer alkal-
mazására, annak figyelembe vételére 
bármely irányban történő tárgyalásaik 
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során. A rendszer fontos elve, hogy az 
árakat alakító több szempontot egy-
máshoz viszonyítva eltérő súlyozással 
veszi figyelembe: termelői költségeket, 
béreket, friss meggy értékesítési árát, 
meggybefőtt határ paritáson értett 
export árát, termésmennyiséget, stb. 
A rendszer Franciaországban jó ered-
ménnyel működik, onnan kerül adaptá-
lásra. Ha a kereskedők és a feldolgozók 
figyelembe fogják venni a szerződés-
kötési időszakokban, azt várják tőle, 
hogy megszűnik a felvásárlási áraknak 
az utóbbi 20 évben tapasztalt jelentős 
ingadozása. Budapesten több alkalom-
mal volt egyeztetés a minisztériumban 
ezzel a témával kapcsolatban.

Rácz Imre a jégvédelmi rendszer kiépí-
tésével kapcsolatban elmondta, annak 
a fontosságát jól mutatja, hogy a me-
zőgazdaság szempontjából jelentős 
veszélyeztető tényező a jégeső. A rész-
aránya az elmúlt 35 éves megfigyelés 
alapján az összes biztosított kárnemen 
belül 20 százalék volt. Tovább erősíti 
megalapozott igényüket a kiépítésére 
a 2015. Pünkösd környékén, és a 2016-
ban is már több alkalommal elszen-
vedett jégverés. Várhatóan a közeljö-
vőben kormányzati döntés születik a 
finanszírozás végleges módjáról. 

Az AKG szempont-rendszerével kapcso-
latos szakmai javaslataikat megtették, s 
NAK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
szervezete által javasolt forrásmeg-
osztási elképzelések nagyban elősegí-
tették volna a megyei kisgazdaságok 
fejlődését, de nem minden javaslatuk 
került megvalósításra. Ennek ellenére 
megyéből pályázó gyümölcstermesz-
tők jelentős számban tudtak támoga-

tást nyerni, a 23-28 
%-os átlaggal szem-
ben itt a pályázók 80 
%-a volt sikeres.
A NAK is kezdemé-
nyezte az élelmisze-
rek Áfájának csökken-
tését. Eddig a javas-
latoknak egy részét 
elfogadta már a Kor-
mányzat, és beépítet-
te az adópolitikába. 
A továbbiakban is 
mindent elkövetnek, 
hogy a javaslatok 
még erősebben hoz-

zájárulnának a tisztességes piaci maga-
tartás betartásához, valamint kedvező-
en hatna a lakossági fogyasztási szoká-
sokra is, azonban nem veszélyeztetnék 
az állami adóbevételeket, így tovább 
folynak az ez irányú egyeztetések is or-
szágos szinten.
Őstermelői igazolványok 
ügyintézéséről szólva ismertette Elnök 
Úr, hogy január 1. és március 21. között 
országosan valamivel több, mint 200 
ezer őstermelő részére adtak ki vagy 
érvényesítettek mintegy 158 ezer 
igazolványt. A két szám közötti eltérés 
a közös őstermelői igazolványokból 
adódik. Az idei számok kb. 7-8 %-kal 
elmaradnak a 2013-astól, azaz kb. 17 
ezerrel kevesebb őstermelő kereste fel 
a falugazdászokat, mint 3 éve. Ebből 
már látszanak a gazdaságfehérítő 
hatások. Tapasztalataik szerint ugyanis 
az őstermelői igazolványokkal 
rendelkezők egy része egyáltalán 
nem foglalkozott termeléssel, a 
rendszer hiányosságait adóelkerülésre 
használták ki. 

A megyénkben a számok a következő-
képpen alakultak: 2015. november – 
decemberben mintegy 3.500 db, 2016. 

március 20-ig pedig megközelítőleg 
33.500 db igazolvány került érvényesí-
tésre – összegezte Rácz Imre.
A megyei elnök beszámolóját követő-
en Gaál Zoltán, megyei alelnök is arra 
hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy 
amíg az önköltségi ár alatt hajlandóak a 
termelők pl. a léalmát beszállítani a fel-
dolgozók telephelyére, addig nem le-
het megbélyegezni az üzemvezetőket 
a saját vállalkozásaik nyereségének nö-
velésével. Ő szintén az összefogásban 
rejlő erő jelentőségét hangsúlyozta.

Ezt követően Papp Gergely, a NAK or-
szágos szakmai főigazgató-helyettese 
adott tájékoztatást a jelen lévő gazdál-
kodók részére a különböző támogatási 
formákkal kapcsolatos, a közeljövőben, 
valamint a távolabbi jövőben várható 
változásokról. Elmondta többek között, 
folyamatban van egyes konkrét támo-
gatási jogcímek technikai módosítása 
(gyümölcsültetvények termeléshez 
kötött támogatása), de uniós szinten 
napirenden van a bevezetésre ke-
rült Zöldítési szabályok felülvizsgálata, 
a terület alapú közvetlen támogatások 
felülvizsgálata is. Várhatóan ezen a té-
ren Magyarországon a közeljövőben 
lényegi változásokra nem kell számí-
tani, csak néhány definíció kerül pon-
tosításra, életszerűbb megfogalma-
zásra. Ugyanakkor hosszú távon még 
nagyobb hangsúlyt fog kapni ez a fajta 
szemlélet, a biodiverzitás fenntartása, 
az élhető gazdálkodás megvalósítása 
érdekében, ugyanis a mostani 5 %-ról 
várhatóan 7 %-ra nő az így művelendő 
területek aránya, ami alapján a támo-
gatás kb. 1/4-ét kapják meg ezen a jog-
címen a gazdálkodók. Azonban 2020 
után a jelenlegi forgatókönyvek szerint 
akár a teljes kifizetés követelménye is 
lehet a zöldítési szabályok betartása – 
ismertette Papp Gergely.

N. Z.
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A jégesők elleni védekezés üzemi lehetőségei
A jégesők okozta jelentős károk miatt az 
ellene való védekezés egyre fontosabbá 
válik. Ebben meg lehet különböztetni 
üzemi és közösségi (térségi) rendsze-
reket. Az üzemi rendszerek között két 
módszer jöhet számításba, mégpedig a 
jégvédő háló és a jégvédelmi ágyú alkal-
mazása. Az üzemi rendszerek alapvető sa-
játossága, hogy csak egy adott üzemre ér-
telmezhetők, csak egy adott ültetvényre, 
illetve táblára építhetők ki. Hatókörük így 
értelemszerűen az adott üzemre korláto-
zott, beruházási költség igényük pedig re-
latíve magas. A közösségi jégeső-elhárí-
tó rendszerek nagyobb tájegységek vagy 
akár az egész ország lefedésére képesek. 
Három módozatuk különböztethető 
meg: rakétás jégvédelem, talajgenerá-
toros módszer és repülőgépes jégeső-el-
hárítás.

Tekintettel arra, hogy egy mezőgazdasá-
gi vállalkozás önszántából csak az üzemi 
rendszerek közül választhat, jelen cik-
künkben csak a jégvédő hálóval és a jég-
védelmi ágyúval foglalkozunk.

Jégháló
A jéghálók létesítésének gazdaságos-

sági megfontolásai – röviden

A hazai, korszerű intenzív – jégháló nél-
küli – almaültetvények többéves átlag-
ban 40 t/ha körüli terméshozam és ezzel 
mintegy 500-1  000 ezer Ft jövedelem 
(cash flow, azaz pénzforgalmi eredmény) 
elérésére képesek, mely alapján 4  000-
5 000 ezer Ft-os beruházási költségük 10-
20% közötti tőkearányos jövedelmezőség 
mellett térül meg. Ezen gazdaságossági 
viszonyokat azonban nagymértékben 
befolyásolni képesek a jégeső okozta 
mennyiségi és minőségi károk, melyek az 
utóbbi években egyre nagyobb gyakori-
sággal és kármértékkel jelentkeznek, és a 
hosszú távú meteorológiai előrejelzések 
szerint gyakoriságuk csökkenése a jövő-
ben nem várható. Gazdaságossági szá-
mításaink arra engednek következtetni, 
hogy minden egyes, a termőidőszakban 
bekövetkező 50%-os jégkár hozzávetőle-
gesen 1,0 2,0 százalékponttal rontja a tő-
kearányos jövedelmezőséget, így jelentős 
hatással vannak az ültetvény gazdaságos-
ságára. Emiatt a jégesők elleni védelem, 
a jéghálók létesítése a gazdaságosság 
egyik záloga lehet a jövőben. Számítása-
ink igazolták, hogy a 30-40 t/ha átlagho-
zamú almaültetvények képtelenek annyi 
nyereséget termelni, hogy a 8-12 millió 
Ft beruházási költségű jéghálós ültet-
vény valaha is megtérüljön. Így jéghálós 
almaültetvényeknél csak a legalább 50 t/
ha vagy a fölötti termésszint eredményez-
het megfelelő gazdaságosságot, tehát ez 
esetben új ültetvény telepítésekor az 50-

60 t/ha termés elérésére – lehetőleg min-
den évben – képes almaültetvény létesí-
tését kell kitűzni célul. 

A teljes gyümölcstermesztésünk vonat-
kozásában megállapítható, hogy a jéghá-
lónak csak olyan ültetvényekben van gaz-
dasági létjogosultsága és racionalitása, 
ahol a hektáronkénti potenciális áruérték 
eléri a 3-4 millió Ft-ot. Ez igazából – kevés 
kivételtől eltekintve – elsősorban az in-
tenzív és szuperintenzív alma-, körte- és 
cseresznye-ültetvényeket jelenti, bár az 
intenzív őszibarack, kajszibarack és bo-
gyósok is ebbe a körbe tartozhatnak, de 
ezek nem túlzottan elterjedtek hazánk-
ban. 

Az a megállapítás sem túlzó, hogy egy 
ilyen összegű beruházás már szinte elke-
rülhetetlenül maga után vonja valamilyen 
fagyvédelmi technológia létesítésének 
szükségszerűségét is, mert hiába tudjuk 
megvédeni az ültetvényt jégeső ellen, ha 
2-3 évente komoly fagykárt szenved el. 
Ebben az esetben ugyanis totálisan gaz-
daságtalan viszonyokkal kellene számol-
ni, összességében igaz tehát, hogy egy 
8-12 millió Ft-os hektáronkénti beruházás 
(jéghálós ültetvény) nem nagyon enged 
meg semmilyen termésveszteséget. Na-
gyon fontos összefüggés, hogy a tech-
nológiai hibák vagy a szaktudás hiánya 
miatti terméskiesések sem „férnek bele” 
egy ilyen költséges beruházásba, tehát 
csak akkor működhet gazdaságosan, ha 
a szaktudás és a technológia már nem 
jelent korlátot a maximális hozamok el-
érésében. 

A hazai viszonyok között leginkább per-
spektivikus rendszer: 3,5-4,0 m gerinc-
magasságú betonoszlopos támrendszer 
fekete hálóval (Fotó: Apáti Ferenc)

A jégháló hatása az ültetvényre, a ter-
méshozamra és termésminőségre

A gyümölcsültetvények terméshozama és 
termésminősége jelentős részben a levelek 
fotoszintézisének intenzitásától, teljesít-
ményétől, tehát végeredményben a fény-
viszonyoktól függ. A jégháló kimutatható 
módon fényt nyel el, a fekete háló többet, 
mint a szürke, a szürke pedig többet, mint 
a fehér. Osztrák és német mérési eredmé-

nyek azt mutatják, hogy a fehér háló a fo-
toszintetikusan aktív fény mintegy 15-20%-
át, a fekete háló pedig a 20-25%-át nyeli el, 
tehát ennyivel csökkenti a fénysugárzást. A 
jégháló növeli a talajnedvességet, valamint 
a levegő páratartalmát és csökkenti a hő-
mérsékletet. Az alacsonyabb hőmérséklet 
magasabb nettó fotoszintetikus rátát ered-
ményez azáltal, hogy a növény a megter-
melt asszimilátákat kisebb arányban léleg-
zi el. A jégháló az ültetvényben mérsékli a 
légmozgást akár 50%-kal is, melynek pozi-
tív és negatív kihatásai is vannak. 

A jégháló előnyeit és hátrányait vázlato-
san az 1. táblázatban foglaltuk össze, e he-
lyütt viszont csak a legfontosabb tényező-
ket emeljük ki. 

A jégháló alatt nem keletkezik jégkár, ez-
zel nagy terméskiesések kerülhetők el, ami 
értelemszerűen pozitív hatással van a ter-
mésritkítás költségeire, a tároló és válogató 
kapacitások kihasználtságára, valamint az 
árualap-biztonságra és ezzel együtt a sta-
bilabb piaci jelenlétre.

A jégháló a terméshozamot és -minősé-
get leginkább az árnyékoló hatása révén 
befolyásolja. A hosszú távú külföldi tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a terméshozá-
si tulajdonságaikat illetően a különböző 
gyümölcsfajok és -fajták nagyon eltérően 
reagálnak a jégháló árnyékoló hatására. 
A jégháló fényelnyelő hatása miatt egyér-
telmű tapasztalat, hogy a piros fedőszín 
aránya némely években és értelemszerű-
en elsősorban a kétszínű fajtáknál, illetve 
legfőképpen fekete háló alatt kisebb vagy 
nagyobb mértékben romlik. 

Fontos az a gyakorlati tapasztalat, hogy a 
jó fényellátottságú termőhelyeken, azaz 
olyan klimatikus viszonyoknál, ahol a fény-
telítettségi szintet a napsugárzás mértéke 
gyakran meghaladja, azaz a napsugárzás 
energiája gyakran a levelek felvevő ka-
pacitása fölött van (Dél-Tirol, Steiermark, 
Dél-Franciaország), a jégháló fényelnyelő 
tulajdonságának negatív hatása jóval ki-
sebb súllyal esik a latba. Valószínűsíthető-
en Magyarország is ebbe a körbe tartozik. 
Az ilyen termőhelyeken ritkán számolnak 
be említésre méltó hozam- vagy minőség-
csökkenésről, sőt egyes években jégháló 
alatt érnek el kedvezőbb eredményeket. 
Sőt, az ilyen termőhelyeken a nagyobb 
napégés-veszély, illetve sugárzási és hő-
stressz miatt a fekete hálót részesítik 
előnyben a fehérrel szemben. A jégháló 
(főleg a fekete) ugyanis jelentősen, akár 
50-90%-kal is képes mérsékelni a napé-
gésből eredő károkat, illetve tompítja a 
sugárzási stressz káros hatásait, aminek a 
hazai klimatikus adottságok mellett fon-
tos szerepe lehet. 
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ELŐNYÖK

•	 Stabil megépítés esetén szinte 100%-os hatásfokú megoldás a jég ellen, annak minden pozitív üzemgazdasági hatásával 
együtt.

•	 Jelentősen (50-90%-ban) véd a napégéstől, aminek hazánk sugárzási viszonyai mellett kiemelkedő jelentősége van.
•	 Mérsékli a légköri aszály káros hatásait, növeli a páratartalmat, csökkenti a hőmérsékletet az állományban.
•	 Száraz, meleg termőhelyeken a hőstressz mérséklése révén valamelyest növelheti az átlagos gyümölcsméretet és javíthatja 

a színeződést.
•	 Kis mértékben véd a tavaszi kisugárzási fagyoktól. 
•	 Járulékos védelmet jelent a tűzelhalás és gyümölcsfarák ellen.
•	 A terméskiesés megakadályozása révén csökkenti a következő évekre az alternancia hatását.
•	 Erősebb a hajtásnövekedés, ami a gyenge növekedésű fajtáknál előny.
•	 Gyengébb a légmozgás, ami miatt permetezésnél kisebb az elsodródás, jobb a fedés, lassúbb a beszáradás, így gyakran 

hatékonyabb a növényvédelmet eredményez.

HÁTRÁNYOK

•	 Nagyon költséges beruházás (4-6 millió Ft/ha), csak 50 t/ha körüli, illetve fölötti terméshozamok mellett van esély a 
megtérülésre.

•	 Már meglévő ültetvénybe nehézkes a kiépítése.
•	 Ha összeborul, elpusztítja az egész ültetvényt, ezért az építés költségein a stabilitás rovására nem érdemes minden áron 

takarékoskodni.
•	 Egyes években és „nehezebben” színeződő fajtáknál a színeződésre hathat károsan, de fényben gazdag termőhelyeken ez 

kisebb mértékű problémát jelent.
•	 Csökkentheti a gyümölcsméretet és a hozamot, ami elsősorban a fényben szegény termőhelyeken jelentkezik súlyos 

problémaként.
•	 Kevesebb virág, erősebb tisztuló gyümölcshullás.
•	 Akár 30-50%-kal erősebb a hajtásnövekedés.
•	 Akadályozza a megporzó méhek munkáját, ronthatja a kötődést.
•	 Esős időszakban a fülledtebb mikroklíma miatt erősebb gomba- és takácsatka-fertőzés.
•	 Tavasztól őszig megakadályozza a ragadozó madarak rágcsálógyérítését.

1. táblázat: A jégháló főbb előnyei és hátrányai

(Forrás: 
saját szerkesztés)

Hírdetés



14 • 2016. december •www.agrarmediairoda.hu PB• 2016. december • www.agrarmediairoda.hu

A jégesők elleni védekezés üzemi lehetőségei
Jégágyú

A jégágyú felépítése

A jégágyú egy 6,0 x 2,4 m méretű standard 
teherszállító konténerbe kerül beépítésre, 
főbb részei a következők: lökéshullám-ge-
nerátor, acetilénpalackok, turbómotor 
vagy ennek hiányában sűrített levegős 
palackok, elektromos vezérlőpanel, nyo-
másszabályozó, napkollektor, 24 V-os ak-
kumulátor. 

A jelenleg Magyarországon használt, 
belga fejlesztésű jégvédelmi ágyú
(Fotó: Apáti Ferenc)

A lökéshullám-generátorban (3. fotó) jön 
létre acetiléngáz és levegő keveredésével 
6-7 másodpercenként robbanás, mely fo-
lyamat – az ágyú elindítása után – teljesen 
automatikus és elektronikusan vezérelt. A 
robbanás keltette lökéshullámok a tölcsér 
alakú csövön hagyják el a robbanótartályt. 
Az ágyú napkollektor és akkumulátor ré-
vén önálló áramellátással rendelkezik, 
mely a vihar alatt is biztosítja a működés-
hez szükséges energiát.

A jégágyú hatásmechanizmusa

A jégágyú hatásmechanizmusára vonatko-
zóan csak elméleti feltételezések vannak, 
tudományos mérési eredmény vagy bizo-
nyíték nem áll rendelkezésre. Éppen ezért 
a feltételezett hatásmechanizmusok is-
mertetésébe e helyütt nem megyünk bele. 
A meteorológiai tudomány álláspontja 
szerint olyan mértékű energiakülönbség 
van a jégágyú és a viharfelhő energiája 
között, hogy az képtelen a jégszemek ke-
letkezését vagy földet érését érdemben 
befolyásolni. Tekintettel arra, hogy nehéz 
bármit műszeresen mérni, ami egy ziva-
tarfelhő belsejében zajlik, valószínűsíthe-
tő, hogy ebben a kérdésben tudományos 
bizonyítékot a jövőben sem lehet szolgál-
tatni. 

A jégágyú üzemeltetése

A berendezés működtetése összességé-
ben egyszerű, nem kíván meg különösebb 
szaktudást, manuálisan, vagy bármilyen 

távolságról sms üzenettel vagy telefon-
hívással is indítható és leállítható. Odafi-
gyelést és gyakorlottságot inkább a ziva-
tar-észlelés és -megfigyelés igényel, annak 
érdekében, hogy ezek alapján időben 
döntést lehessen hozni az ágyú indításá-
ról. Ez azért fontos, mert – a gyártó alkal-
mazási javaslata szerint – a jégágyú haté-
kony működésének egyik legfontosabb 
feltétele, hogy legalább 20-30 perccel a 
vihar megérkezése előtt beindításra kerül-
jön. Így van csak elég ideje ahhoz, hogy a 
keltett légörvények által a szükséges cirku-
lációt kialakítsa. 

A viharok keletkezésének és vonulásának 
megfigyelését és ezáltal az időben tör-
ténő indításról szóló döntést különböző 
zivatar-megfigyelési eszközök, módsze-
rek segítik, melyek részben nyilvános in-
ternetes elérésűek (OMSZ esőradar- és 
villámdetektor-képei), részben az ágyúval 
együtt telepített, saját, belső használatú 
rendszerek (villámdetektor, légfeszültség-
mérő). A jégágyú esetében a jégeső elleni 
védekezés technológiája a gép, az ember 
és a döntést segítő zivatar-megfigyelési 
eszközök együtteséből áll össze, melyből 
egyik láncszem sem hiányozhat.

Fontos szempont az is, hogy minél na-
gyobb erejű a várható vihar, annál inkább 
indokolt még korábban indítani, tehát 
különösen a gyorsan vonuló, nagy széllel 
érkező és nagyenergiájú viharok eseté-
ben tanácsos lehet az akár 40-50 perccel 
hamarabb történő indítás is. A vihar ere-
jét előre kitalálni nehéz, az esőradar képei 
alapján a zivatargóc vagy zivatarlánc hala-
dási sebességéből vagy az intenzív csapa-
dékzóna méretéből következtethetünk rá. 
Minél gyorsabb a haladási sebessége vagy 
minél nagyobb a területi kiterjedése, an-
nál hamarabb szükséges a működés meg-
kezdése. Tekintettel arra, hogy a működés 
költsége nagyon alacsony (20-30 ezer Ft/
óra) nem érdemes kockáztatni, a „túl ha-
mar” történő indítás nagy pluszköltséget 
nem okoz. Az ágyút akkor lehet leállítani, 
amikor a zivatar már elvonult, az eső és a 
szél elcsendesedett. Egy bevetés esetén 
jellemzően 40-80 percet üzemel a beren-
dezés. 

Az indítás és leállítás egyszerű: manuálisan 
vagy telefonhívással, illetve sms-sel történ-
het. A gép automatikus startra és leállásra 
nem képes, de elindítása után teljesen ön-
állóan, emberi beavatkozás nélkül műkö-
dik. A felügyelet viszont az üzemelés alatt 
javasolt. 

A jégágyú hatékonysága, költsége, 
előnyei és korlátai

A jégágyú alapára – Magyarországra törté-
nő leszállítással és beüzemeléssel – 44 000 
Euro, mely bővülhet az opcióként rendel-
hető villámdetektorral, légfeszültségmé-

rővel, és viharjelző készülékekkel. A beren-
dezés előnye, hogy beruházási költsége 
viszonylag alacsony, mivel ára – a rendelt 
opcióktól függően – 12-16 millió Ft között 
van, így annak függvényében, hogy mek-
kora területet véd az adott helyen, hektá-
ronkénti bekerülési költsége 150-400 ezer 
Ft között alakul. A – gyártó szerint – a be-
rendezés mintegy 500-600 m sugarú kör-
ben nyújt védelmet a jégverés ellen, ami 
megfelel 70-100 hektárnak. Éves üzemel-
tetési költsége szintén viszonylag csekély, 
jelentősebb kiadást gyakorlatilag csak az 
acetiléngáz pótlása képez. Az éves véde-
kezések számától függően 200-500 ezer 
Ft/év költséggel kalkulálhatunk, ami a vé-
dett terület méretétől függően 10-20 ezer 
Ft/ha/év összegnek felel meg. Egy üzemó-
ra önköltsége 20-30 ezer Ft között van.

A berendezés hátránya, hogy az üzemel-
tetés – feltételezett – sikere jelentős rész-
ben az emberi odafigyelésen is múlik, ha 
ugyanis elmulasztjuk az indítást, értelem-
szerűen esélye sem lehet az ágyúnak meg-
védeni az ültetvényt. Fontos kihangsúlyoz-
ni, hogy a jégágyú hatékonyságát illetően 
tudományosan megalapozott mérések és 
eredmények nem állnak rendelkezésre. A 
meteorológiai tudomány és a Meteoro-
lógiai Világszervezet álláspontja szerint a 
jégeső elleni védekezésben nem tekint-
hetők hatékony eszköznek. Éppen ezért 
hátránya, hogy hatékonysága tudományo-
san nem bizonyított, hatásfoka nem mér-
hető és nem kifejezhető. Szinte teljesen 
bizonyos, hogy mérhetőség hiányában a 
tudományos bizonyítás nem is lesz lehet-
séges, így tehát csak a hosszú távú gyakor-
lati tapasztalatokra támaszkodhatunk. Az 
is nagyon valószínű, hogy amennyiben az 
ágyú hatékony, az nem akusztikus elven 
alapszik, tehát nem a nagyerejű hanghatás 
(lökéshullám) felelős érte, hanem a robba-
nások keltette légörvényeknek, és az ezál-
tal kialakított „feláramlásnak” köszönhető.

A jelenleg jégágyút üzemeltető hazai 
vállalkozásokban azonban a berendezés 
megvásárlása nem elmélyült meteoroló-
giai vagy felhőfizikai ismereten alapuló 
döntés volt, hanem egyszerűen gazdasá-
gi döntés. A gép ára ugyanis egy közepes 
vagy nagyobb méretű, korszerű ültetvény 
egyetlen évi árbevételének 10-20%-a, me-
lyet a legkisebb jégeső vagy egy technoló-
giai hiba is elvihet. Tehát a gyümölcsterm-
esztés időjárási és technológiai kockázatai 
miatt egyetlen év árbevétele 10-20%-ának 
elvesztése a mindennapi termelői dönté-
sekben benne van, így a jégágyú üzembe 
állítása egy kísérletet mindenképpen meg-
ért. 

Dr.  Apáti Ferenc
 egyetemi docens

Debreceni Egyetem, 
Gazdaságtudományi Kar



Az N-Pilot®-tal végzett mérésekkel a növények aktuális 
igényének megfelelő mennyiségű nitrogén hatóanyag 
kiszórását tehetjük lehetővé, így csökkentve a 
veszteségeket és optimalizálva a termést és a minőséget. 

Az N-Pilot® használatának előnyei:
• Egyszerű használat,
• Gyors,
• Pontos,
• Eredmények nyomonkövethetősége,
• GPS alapú mérések.

További információért keressen bennünket: 
lat.hu@borealisgroup.com

Vagy látogasson el honlapunkra: 
www.borealis-lat.com

Ismerje meg az N-Pilot®-ot, az új 
eszközt a tápanyag- gazdálkodásban.

growing with joy.
• FERTILIZER
• TECHNICAL N PRODUCTS
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VETŐMAG
FAJTA ÉS VETŐMAG AJÁNLATUNK

AZ ALÁBBI:
• ROZS - Ryefood fajta 

• TRITIKÁLÉ - Hungaro fajta 
• LUCERNA - Olimpia fajta

• BURGONYA - Pannónia fajta

KRUPPA-MAG Kutató, Vetőmagtermesztő 
és Kereskedelmi Kft.

4600 Kisvárda, Váralja út 22.
Dr. Kruppa József

Mobil: + 36 30452 4265 
www.kruppamag.hu

kruppamag@kruppamag.hu  
kruppa19@t-online.hu



A  N Ö V É N Y R E  V Á L T O T T  T U D O M Á N Y

Talajoltó baktérium készítmények

Kedves Partnerünk!  

Ezúton szeretnénk megköszönni az egész éves együttműködését! 
Egyben áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

TERRAGRO Csapat

1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 793 2670
E-mail: info@terragro.hu
www.terragro.hu

„Olcsó legyen a kenyér,
  A gabona áros;
  Jól fizesse a tinót
  S nyerjen a mészáros,
  Mérje pedig szöszön-boron,
  Font kijárja bőven.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.”

  Arany János
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