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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Országos Küldöttgyűlése 2017. no-
vember 3-ra tűzte ki a megyei kül-
döttek választásának időpontját. 

Július 15-ig jelentkezhettek 
a jelölő szervezetek

A 2017. július 15-i határidőig két 
érdekképviseleti szervezet, a Mező-
gazdasági Szövetkezők és Terme-
lők Országos Szövetsége (MOSZ), 
illetve a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) kezdeményezte nyilván-
tartásba vételét az Országos Kamarai 
Választási Bizottságnál. A MAGOSZ a 
nyilvántartásba vételi kérelme mel-
lett benyújtotta 17 érdekképviseleti 
szervezet (Baromfi Termék Tanács, 
Élelmiszer-feldolgozók Országos 
Szövetsége, Fiatal Gazdák Magyar-
országi Szövetsége – AGRYA, Gabo-
natermesztők Országos Szövetsége, 
HANGYA Szövetkezetek együttmű-
ködése, Kisgazda Polgári Egyesület, 
Magán Erdőtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége, Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezet, Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége, Magyar Biokultúra Szö-
vetség, Magyar Díszkertészek Szö-
vetsége, Magyar Dohánytermelők 
Országos Szövetsége, Magyar Zöld-
ség-Gyümölcs Szakmaközi Szerve-
zet és Terméktanács, Országos Er-
dészeti Egyesület, Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület, Tej Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács, Vágóál-
lat és Hús Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács) támogató nyilatko-
zatát is. 

Küldöttjelölt-állítás

A MAGOSZ mind a 19 megyére, 
a MOSZ pedig 9 megyére (Borsod-

Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-
Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
adott le megyei kamarai küldött-
gyűlési küldött-jelöltlistákat. A lis-
ták elérhetők a NAKlap választási 
különszámában, illetve a Kamara 
portálján.

Választási tagjegyzék

A pártoló és tiszteletbeli tagok, 
valamint a hatályos, de nem érvé-
nyesített őstermelői igazolvánnyal 
rendelkezők kivételével valameny-
nyi, 2017. június 30-án tagsági jog-
viszonnyal rendelkező kamarai tag 
jogosult szavazni a 2017. november 
3-i választáson. A kereshető válasz-
tási tagjegyzék a Kamara portálján 
(www.nak.hu) érhető el.

Szavazási körzetek

Országosan 248 szavazási körzet-
központ kijelölésére került sor – a 
megközelíthetőséget és az adott te-
lepüléseken élő, szavazásra jogosul-
tak számát figyelembe véve –, majd 
a Kamara ezekhez a körzetekhez 
rendelte hozzá az egyes települése-
ket. A választásra jogosult tagokat a 
lakóhelyük, illetve székhelyük alap-
ján sorolta be a Kamara a megfelelő 
szavazási körzetbe. 

A kamarai tagoknak lehetőségük 
van arra, hogy ugyanazon megyén 

belül, de más szavazókörben ad-
hassák le szavazatukat. Az átjelent-
kezéshez szükséges formanyomtat-
vány megtalálható a Kamara por-
tálján (www.nak.hu), illetve kérhető 
bármelyik falugazdász irodában. A 
kitöltött nyomtatványt a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara postacímé-
re (1519 Budapest, Pf.: 285.) vagy a 
kamaraivalasztas@nak.hu e-mail 
címre kell az érintetteknek eljut-
tatniuk. A kérelemnek legkésőbb 
2017. október 29-én éjfélig kell a 
Kamarához beérkeznie.

A szavazásra jogosultakat 2017. 
október 20-ig írásban tájékoztatja 
a Kamara a szavazás helyéről, ide-
jéről, a szavazás rendjéről, a jelölő, 
valamint azt támogató szervezetek 
nevéről, a megyei küldöttjelölti lis-
tákról. 

Szavazás

A Kamara tagja 2017. november 
3-án 6:00 és 18:00 között a számára 
kijelölt szavazási körzetközpontban 
adhatja le szavazatát a megyei kül-
döttek neveit tartalmazó listára.

A szavazás előtt a Helyi Kamarai 
Választási Bizottság tagjai ellenőr-
zik a szavazási jogosultságot, ezért 
a szavazáshoz személyazonosságot 
igazoló okmány (személyazonosító 
igazolvány/útlevél/vezetői enge-
dély) és lakcímkártya, jogi személy 
képviseletében eljáró személyeknek 
a törvényes képviseleti jogot igazo-
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Tájékoztató a 2017. november 3-i kamarai 
választásokról

http://www.nak.hu
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ló dokumentum másolati példánya 
(pl.: aláírási címpéldány, cégkivonat) 
is szükséges.

A jogi személy képviseletében 
eljáró – akár önálló, akár együttes 
cégjegyzési joggal rendelkező – 
törvényes képviselőnek a szavazás 
helyszínén nyilatkoznia szükséges 
annak hiteles igazolására, hogy több 
képviselő vagy együttes cégjegyzési 
joggal rendelkezők közül ő jogosult 
a jogi személyt megillető szavazati 
jog gyakorlására. 

A választó a személyazonosságá-

nak igazolása után lepecsételt sza-
vazólapot kap. A leadott szavazat 
akkor érvényes, ha abból egyértel-
műen meg lehet állapítani, hogy a 
tag melyik listát támogatta.

Alakuló megyei és országos 
küldöttgyűlés

Az alakuló megyei küldöttgyűlé-
sek 2017. november 23-25. között 
lesznek, melyek alkalmával a me-
gyei küldöttek megválasztják az 
országos küldötteket és a megyei 

tisztségviselőket. Az alakuló megyei 
küldöttgyűlésen a megyei tisztségek 
betöltésére a javaslatot a megyei 
küldöttek választása során nyertes 
listát állító jelölő szervezet jogosult 
megtenni. Az országos tisztségek 
betöltésére az országosan legtöbb 
nyertes megyei küldöttlistát állító 
jelölő szervezet tehet javaslatot. 

Az alakuló országos küldöttgyű-
lést 2017. december 20-án tartják.
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Járás neve Település Helyszín megnevezése Ir.szám Közterület neve
Közterület 

jellege
Házszám

Épület/
emelet/
terem

Nyíregyházi járás Nyíregyháza Nyíregyháza Falugazdász Iroda 4400 Arany János utca 7. földszint
Nyíregyházi járás Újfehértó Zajti Ferenc Művelődési Központ 4244 Fő tér 3. kávézó
Mátészalkai járás Mátészalka Mátészalka Falugazdász Iroda 4700 Alkotmány utca 48.

Kisvárdai járás Kisvárda Kisvárda Falugazdász Iroda 4600 Császy László utca 6.
Vásárosnaményi járás Vásárosnamény Esze Tamás Művelődési Központ 4800 Rákóczi  utca 9.
Fehérgyarmati járás Fehérgyarmat Fehérgyarmat Falugazdász Iroda 4900 Kossuth tér 38. I. emelet 

Csengeri járás Csenger Csenger  Falugazdász Iroda 4765 Rákóczi utca 66.
Nyírbátori járás Nyírbátor Nyírbátor Falugazdász Iroda 4300 Zrínyi utca 12. földszint
Nagykállói járás Balkány Balkány Falugazdász Iroda 4233 Kosuth út 1.-3.
Nagykállói járás Nagykálló Nagykálló Házasságkötő terem 4320 Kállai Kettős tér 1. földszint

Mátészalkai járás Nagyecsed Nagyecsed Falugazdász Iroda 4355 Rákóczi utca 14.
Tiszavasvári járás Tiszavasvári Tiszavasvári Falugazdász Iroda 4440 Városháza tér 4.

Vásárosnaményi járás Nyírmada Művelődési Ház 4564 Ady E. út 9.
Nyíregyházi járás Nyírtelek Közösségi Ház 4461 Tokaji út 50.
Nyíregyházi járás Rakamaz Rakamaz Falugazdász Iroda 4465 Szent István utca 148.

Csengeri járás Tyukod Polgármesteri Hivatal 4762 Árpád utca 24.
Kisvárdai járás Tornyospálca Tornyospálca Faluház 4642 Mándoki utca 14.

Vásárosnaményi járás Tarpa II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház 4931 Kossuth utca 21/B.
Ibrányi járás Ibrány Művelődési Ház 4484 Hősök tere 2.-4.

Mátészalkai járás Szamosszeg Szamosszeg Házasságkötő terem 4824 Bercsényi Miklós utca 6.
Záhonyi járás Mándok Mándok Művelődési Ház 4644 Petőfi utca 14.

Nyírbátori járás Nyírbogát Könyvtár 4361 Hunyadi út 7.
Nyíregyházi járás Kálmánháza Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 4434 Nyíregyházi utca 28.

Kisvárdai járás Dombrád Ady Endre Műv. Ház és Könyvtár 4492 Kossuth L. utca 60.
Fehérgyarmati járás Kölcse Polgármesteri Hivatal 4965 Dózsa Gy. utca 6. Tanácsterem

Nyíregyházi járás Apagy Polgármesteri Hivatal 4553 Kossuth utca 145.
Nyírbátori járás Nyírlugos Városháza 4371 Szabadság tér 1.
Kemecsei járás Demecser Szolgáltató Ház 4516 Szabolcsvezér utca 8.

Baktalórántházai járás Baktalórántháza Városháza épületében FIG iroda 4561 Köztársaság tér 8.
Fehérgyarmati járás Rozsály Művelődési Ház 4971 Kossuth L. utca 21/a.

Vásárosnaményi járás Tiszaszalka Tiszaszalka Faluház 4831 Bajcsy Zs. utca 5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a következő 31 helyszínen 
kerül kialakításra szavazó körzet (ld. a mellékelt táblázatban)
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A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara felhívja a gazdálkodók fi-
gyelmét, hogy október 31-ig je-
lentsék be a jövő évre vonatko-
zó egyszerűsített foglalkoztatás 
iránti szándékukat, ezáltal tervez-
hetőbbé téve az átjárást a közfog-
lalkoztatás és az idénymunka kö-
zött.

A NAK a kormányzattal közösen 
dolgozik a szabályrendszer gyakorla-
ti igényekhez és a változó munkaerő-
piaci helyzethez történő átalakításán. 
A közfoglalkoztatási törvény szerin-
ti egyszerűsített foglalkoztatás jövő 
évre vonatkozó szándékának beje-
lentésére október 31-ig már most is 
van mód. Kérjük a gazdálkodókat, él-
jenek ezzel a lehetőséggel.

Ez azt a célt szolgálja, hogy a kö-
vetkező évre a Belügyminisztérium 
és az állami foglalkoztatási szerv az 
idénymunkával érintett időszakok-
ban úgy tervezhesse meg a közfog-
lalkoztatási programok létszáma-
it, hogy megfelelő számú aktív stá-
tuszú álláskereső állhasson a mun-

káltatók rendelkezésére. Különösen 
nagy figyelmet igényel a közfoglal-
koztatási programok szervezésénél, 
hogy a mezőgazdasági idénymun-
kák idején a közfoglalkoztatási prog-
ramok keretében alkalmazott mun-
kavállalók számára a közfoglalkozta-
tás és az idénymunka között bizto-
sított legyen a rugalmasabb átjárás.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra kormányzattal közös álláspontja, 
hogy a közfoglalkoztatási progra-
mok és a helyi idénymunkák közt 
megfelelő összhangnak kell len-
nie, ami biztosítja a mezőgazdasági 
munkák időbeni elvégzését. Ehhez 
azonban a gazdálkodók aktív közre-
működésére is szükség van. A jövő 
évre tervezett egyszerűsített foglal-
koztatás október 31-ig esedékes be-
jelentéséhez még nem kell napra és 
főre pontosan megadni az igényt, 
elegendő, ha – a termesztett növé-
nyi kultúra vegetációs jellemzőinek 
és a korábbi évek időjárási tapaszta-
latainak figyelembevételével – jelzik 
a munkáltatók a lehetséges munka-

erőigényüket. A bejelentést az álla-
mi foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (illetve fővárosi kerületi) hiva-
taloknál lehet megtenni.

Fontos tudni, hogy az előzetes 
bejelentés nem jár foglalkoztatási 
kötelezettséggel. Az október 31-ig 
előzetesen bejelentett igénylésben 
egy tervezett számot kell leadni, ami 
nem jelenti azt, hogy kötelezően ki 
is kell a járási hivatalnak közvetíte-
nie az álláskeresőket, hanem csak 
egy várható keretet megadni a jobb 
tervezhetőség érdekében. A mun-
káltatóknak lehetőségük van arra is, 
hogy a tényleges egyszerűsített fog-
lalkoztatásra irányuló munkaerőigé-
nyüket közvetlenül annak felmerülé-
se előtt (amikor már előre pontosan 
látják, hány főre van szükségük) az 
állami foglalkoztatási szervként eljá-
ró járási (illetve fővárosi kerületi) hi-
vatalok számára bejelentsék. A NAK 
a kormányzattal közösen folytatja a 
munkát a vonatkozó jogszabályi kör-
nyezet további módosításáról.
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Október végéig jelezhető az egyszerűsített 
foglalkoztatás iránti szándék

Határidő / Intézési időszak Kötelezettség / lehetőség Érintettek / jogcímek Megjegyzés
2017. október 16 után SAPS, zöldítés előleg Minden támogatás igénylő Legfeljebb 70% ! 

2017. október 31-ig 2018. évben várható mg. foglalkoztatási 
igény - előzetes igénybejelentés

Aki nagy számban foglalkoztat
idénymunkást Formanyomtatvány + kérelem

2017. november 03. NAK tisztújító választások Minden kamarai tag Sz-Sz-B megyében 
31 választási helyszínen

2017.  november 1-30. Kárigény elszámolás, beadás MG kárt szenvedett termelők Korm. Hiv határozat birtokában, 
tényleges adatokkal

2017. december 31-ig. AKG képzésen való részvétel Minden AKG gazda Külön, szervezetten

Talajvizsgálat elvégzése
AKG gazda, Nitrát érzékeny területen gazdál-
kodó, aki nem rendelkezik 5 évnél fiatalabb 

vizsgálattal

Vetésszerkezeti előírások teljesülése AKG szántó A szálas pillangós, zöldugar, 
táblaszél arány

2017. december - 
2018. március 20.

Őstermelői igazolvány érvényesítése 
2017. évre

Plasztik kártyás Őstermelők (őstermelőként 
biztosított, folyamatosan értékesít, működik)

Időszakosan értékesítő, nem főállású az év 
bármelyik munkanapján, 

az értékesítés előtt.

2018. január 15.-ig Vízkészlet járulék bevallás és megfizetés Nagy vízfogyasztók Öntözés 50 000 m3/év és Halgazdálkodás, 
rizstermesztés 150 000 m3/év díjtalan 

2018. január 1.- március 1. AKG web-gn, tápanyag-gazdálkodási 
terv, permetezési napló AKG, AKG szántó és ültetvény, ANYK 

2018. január 1.- március 31. Nitrát adatszolgáltatás Nitrát érzékeny területek, állattartók

2018. január 20.- tól Gázolaj jövedéki adó bevallás Mezőgazdasági gázolaj felhasználók
Mezőgazdálkodási célra vásárolt és fel-
használt / gépi munka szolgáltatással 

kapott gázolaj után.

Gazdanaptár

http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/95066-oktober-vegeig-jelezheto-az-egyszerusitett-foglalkozatas-iranti-szandek
http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/95066-oktober-vegeig-jelezheto-az-egyszerusitett-foglalkozatas-iranti-szandek
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) tagjai versenyképességének nö-
velése érdekében több lépésben bővíti 
szolgáltatásainak körét. 

Az agrárgazdasági kamara az agrár- 
és élelmiszergazdaság fejlesztése vala-
mint a vidékfejlesztés érdekében a tör-
vény értelmében részt vesz az átfogó 
gazdaságfejlesztési, gazdaságstraté-
giai döntések előkészítésében és köz-
reműködik az agrár-vidékfejlesztési, 
valamint területfejlesztési koncepciók 
és programok kidolgozásában és vég-
rehajtásában is. Ennek a feladatnak 
eleget téve 2017-ben is már több jog-
szabály véleményezésében vettünk 
részt, és a megfogalmazott javaslataink 
jelentős részben beépítésre kerültek a 
szabályozókba. Javaslatokat fogalmaz-
tunk meg annak érdekében, hogy az 
agrárgazdaság szabályozására irányu-
ló jogszabályok életszerűek legyenek, 
a gazdálkodók érdekeit előmozdító 
előírásokat tartalmazzanak, és csök-
kenjenek az agrárium szereplőinek 
adminisztrációs terhei.  Ilyen volt pél-
dául a növényvédelemhez kapcsoló-
dó rendelet-módosítás, melynek ér-
telmében a korábban jelentős anyagi 
teher mellett meghatározott kötelező 
gépállapot-felmérésre vonatkozó vizs-
gálatot ebben a formában eltörölte a 
szaktárca. A 2016. június 4. előtt enge-
dély nélkül létesített vízilétesítmé-
nyekbírság nélkül legalizálhatóak 
2018. december 31-ig; a vízkészlet-já-
rulékra vonatkozó törvénymódosítás-
sal elértük, hogy az eredeti elképzelés 
szerinti néhány ezer köbméter he-
lyett 50 000 köbméterre emeljék a 
térítésmentességi határt az öntözés 
fejlesztésnél. A díjmentesség felett fi-
zetendő vízkészlet-járulék fizetési kö-
telezettség esetében elértük, hogy az 
agár-vízhasználatok után megállapí-
tott szorzót a 2005. évben hatályos 
értékek alá szorítottuk 10-20 száza-
lékkal stb. Ugyanakkor szintén részt 
vettünk számos pályázati előírás előze-
tes véleményezésében, elértünk több, 
a gazdálkodók számára pozitív könnyí-
tést a kiírások megfogalmazása során. 
Javaslatunkra lett „gazdabarátabb” a 
mezőgazdasági káresemények elszá-
molásának feltételrendszere (a kiesést 
most már nem a gazdaság egészére, 
hanem az érintett növénykultúra te-
kintetében kell figyelembe venni, ill. az 

aszálykár definíciójánakbővítése). Leg-
utóbb a beruházási pályázatok feltétel-
rendszerét könnyítették javaslatunk-
ra, hogy a napjainkban tapasztalható 
munkaerő-hiány, valamint beruházási 
ár növekedés ne tegye lehetetlenné a 
beruházások megvalósítását, és így a 
források lehívását.

Mindemellett igyekszünk bővíteni 
azon szolgáltatásaink körét is, me-
lyek kézzelfogható, anyagi hasznot 
is hajtanak tagjaink számára. Ezen 
körben került elindításra például te-
lekommunikációs szolgáltatásunk, 
a NAK Birtokos mobilszolgáltatás, 
melyben magánszemélyek például 
már havi bruttó 7190 forintért orszá-
gon belül minden hívásirányban in-
gyen beszélhetnek, valamint 500 MB 
internetes adatforgalmat is bonyolít-
hatnak. De a magánszemélyek részé-
re biztosított további kedvezmények 
mellett céges tagjaink részére is ked-
vező ajánlatot tudunk tenni.

Szintén piacképes, kedvezmények-
kel csökkentett ajánlatot kaphatnak 
kollégáink segítségével tagjaink a 
különböző biztosítások esetén is. 
Van ajánlatunk több növénybiztosí-
tási konstrukcióban, állatbiztosítások 
terén, tudunk géptörés-biztosítási, va-
lamint telephelyi vagyon- és felelős-
ségbiztosítási ajánlatot tenni tagjaink 
számára. Sőt a duális képzésben tanu-
lószerződés megkötésével részt vevő 
gazdálkodók számára a NAK automati-
kusan megköti a felelősségbiztosítást, 
így is segítve a biztonságos gazdálko-
dást, és növelve a képzésben való rész-
vételi kedvet a gazdálkodói körben.

Tervezzük mindezen és további szol-
gáltatások igénybevételének jóváírá-
sát tagdíjunkban.

A jogsegélyszolgálat keretében ag-
rárszakmai ügyekben jártas szerződött 
ügyvédek segítenek előbb eligazod-
ni (ingyenes rész), majd igény esetén 
kedvezményes díj ellenében akár kép-
viselni is tagjainkat vitás – peres vagy 
hatósági – ügyeik során.

Ugyanakkor további, ingyenes szol-
gáltatásokkal is segítjük a napi mun-
kát: etikus és minősített pályázatírókat 
tudunk ajánlani tagjaink számára a Pá-
lyázati Tanácsadói Hálózat szolgálta-
tásunk segítségével, ingyenes növény-
védelmi előrejelzési szolgáltatást nyúj-
tunk akár mikro-régió szinten. A kisebb 

gazdálkodók könnyen teljesíthetik tör-
vényi kötelezettségeiket az ingyenes 
Gazdálkodási Napló szolgáltatásunk 
segítségével, a hagyományos és a helyi 
termelői piacokról, termelőkről és ter-
mékekről is informáljuk az érdeklődő-
ket az új, internetes piackereső szolgál-
tatásunk segítségével stb.

Az őstermelői igazolványokkártya 
alapú formátuma mellett más tagja-
ink részére kibocsátottuk a Kamarai 
Kártyát is,így egyszerűbb és gyor-
sabb ügyintézést biztosítva tagja-
ink részére.

A NAK egyik gazdasági társasága is 
indul a mezőgazdasági, erdőgazdálko-
dási és élelmiszer-feldolgozáshoz kap-
csolódó egyéni és csoportos támoga-
tott szaktanácsadásra vonatkozó VP-s 
pályázaton. Ebben a cégben a jelenleg 
már szaktanácsadást folytató szak-
embereket, illetve a legjobb falu-
gazdászokból kiválogatott csapatot 
kívánjuk alkalmazni. Összességében 
pedig ezzel egy újabb szolgáltatást 
is kínálunk majd a kamarai tagok szá-
mára. Célunk az, hogy a kamarai falu-
gazdász-hálózat mellett mintegy száz 
szaktanácsadóval is segítsük a gaz-
dálkodókatmunkavégzésük során.

Megújult a NAK által működtetett 
növényvédelmi- és időjárás-előre-
jelző rendszer. A feltöltött több mint 
37 ezer bejegyzés bizonyítja a szolgál-
tatás létjogosultságát.

Várhatóan 2018 áprilisára működni 
fog az egész országot lefedő jégvé-
delmi rendszer, melynek kiépítésé-
ben és működtetésében a NAK aktív 
szerepet kíván vállalni. A rendszer a 
mezőgazdasági termelők kárainak 
csökkentése mellett - annak kiépített-
sége és technológiai adottsága révén 
– védelmet nyújt majd a lakossági, a 
közületi valamint az állami tulajdonú 
vagyontárgyakban keletkező jégeső-
károk ellen is.

Mindezen, és további, már elindított 
illetve bevezetés előtt álló szolgáltatá-
sunkról bővebben informálódhatnak 
honlapunkon (www.nak.hu) és kollé-
gáinktól. 

Rácz Imre
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

megyei elnök
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Egyre több szolgáltatással segítjük tagjaink 
mindennapjait

http://www.nak.hu
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„Az alma a teremtés része, ezért 
minden nap kell enni.”
Bölcskey György

A magyar nemzeti értékekről és hun-
garikumokról szóló 2012. évi XXX. tör-
vény, azaz a hungarikum törvény szel-
lemében a magyar almater mesztés 
bölcsőjében, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében is elindult az Agrár-és 
élelmiszergazdaság kategórián belül 
a szabolcsi alma különböző Tész-ek-
hez kötődő változatainak nemze-
ti kincsként történő azonosítása. 
Így vált idén a híres tuzséri Jonathan 
alma nemzeti értékké a Tuzséri Tele-
pülési, majd pedig a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Értéktárba törté-
nő megtisztelő beemeléssel. S így 
indul el szintén idén a nemzeti érték-
ké válás nemes útján a neves Nagy-
kálló alma is a mottó szellemi atyjá-
nak gazdaságából. 

Az alma, a magyar alma minden 
termesztési területén az adott tér-
ség talajának, klímájának és egyéb 
gazdaságföldrajzi paramétereinek 
hatásrendszerében karakteressé 
váló, speciális íz-és zamatvilágú, ám 
minden esetben az egyik legegész-
ségesebb gyümölcsünk. Szabolcsi 
lányként én szűkebb pátriám alma-
termése mellett voksolok az idén is, 
de minden egészség-és terméktu-
datos vásárlónak szívből ajánlom, 
hogy magyar emberként a magyar 
almát emelje kosarába a napi vásár-

us több almafajtát, a IX. századi Ca-
pitulare de villis című mű pedig édes 
és savanyú, téli és nyári fajtákat sorol 
fel, s később a XVI. századból hetven 
fajtáról szóló leírás maradt fenn. 

A magyarok is régóta ismerik ezt a 
gyümölcsöt. Az alma szó még a hon-
foglalás előtti időkből, valamelyik 
török nyelvből származik. Mai törö-
kül elma, és bizony a kazahok régi fő-
városa, Alma-Ata is a környező híres 
almatermő vidékről kapta a nevét.

Éneklő, nevető és táncoló gyerekek töl-
tötték meg idén május 24-én Nagykál-
lóban a Kállai Kettős teret, ahol a kicsik 
kedvenc zenekara, az Alma együttes kon-
certezett. A műsorral Nagykálló Városa 
gyermeknap alkalmából kedveskedett a 
fiatalabb korosztálynak. (Forrás: Magán–
archívum)

A KSH adatai és a hazai gyümölcs-
termesztés szakirodalmának jelen-
tős része is kihangsúlyozza, hogy 
a lakosság létszámához viszonyít-
va sehol a világon nem termelnek 
annyi almát, és egyetlen ország sem 
exportálta a múlt században főleg 
saját almatermelésének akkora há-
nyadát, mint Magyarország. 

Az almát termesztő országokban, 
így hazánkban is a termesztés alap-
vető célja jelenleg értelemszerűen a 
belföldi szükségletek kielégítése, de 
minden almatermesztő ország tö-
rekszik még arra is, hogy a megter-
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lás során. A magyar gazdák, alma-
termesztőink, s az őket összefogó 
hazai Tész-ek ugyanis lelkiismeretes 
szisztémával, elhivatott munkával és 
a legjobb minőséget biztosító tech-
nológiával szeretnék minél több ma-
gyar család mindennapjait valóban 
vitalizálni a hazai almatermesztés 
legkiválóbb fajtáival. 

A híres Nagykálló alma logója: a nagy-
szülők, szülők által az utódoknak átnyúj-
tott egészséget szimbolizálva a magyar 
márka színeiben. (Forrás: Magánarchí-
vum)

Az alma nem csupán az egyik 
legegészségesebb gyümölcsünk, 
hanem sokfajta szimbolikát magá-
ban hordozó kultúrkincsként mindig 
is különleges szerepet töltött be az 
emberiség életében, s nem csupán 
gazdasági szempontból. Általában 
az alma jó hírét, éltető erejébe ve-
tett hitet jelzi, hogy több nép mito-
lógiájában is fontos szerepet játszik, 
a bibliai almától kezdve a finnugor 
mesékben szereplő aranyalmafá-
ig sokféle formában találkozhatunk 
vele, de mindig értéket, életet, le-
hetőséget jelentő módon. A bibliai 
történetben elfoglalt primátusa mel-
lett az antikvitás is dokumentálja. Az 
ókorban már ismerték, Varro és Plini-
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melt alma egy részét nyersen, vagy 
feldolgozott állapotban exportálja. 

A KSH adatbázisa szerint a hazai 
gyümölcstermesztésében tehát az 
alma a meghatározó. Az egészsé-
ges életmód sokat emlegetett egyik 
alappillére a megfelelő mennyi-
ségű gyümölcs és zöldségfogyasz-
tás. Mégis az üzletekben a saját ter–
mesztésű tradicionálisan kedvelt, 
ízletes magyar gyümölcsökből egyre 
kevesebbet látunk a polcokon, jelen 
írás és nemzeti értékmentő munkám 
e területre irányuló járulékos célja 
éppen ezért az, hogy új látószögű fi-
gyelem révén „felrázza” a magyar la-
kosságot a hazai termesztésű alma 
felé irányuló tudatos vásárlói szokás 
kapcsán. 

Magyarország rendkívül gazdag jól 
termő mezőgazdasági területekben, 
melyek képesek lennének megfele-
lő mennyiségű és olcsó vitaminfor-
rással ellátni a magyar lakosságot. 
A megyénkénti termésmennyisé-
gek csökkenő sorrendbe állításából, 
majd azt látjuk, hogy területileg mely 
négy megyére koncentrálódik a gyü-

mölcs termesztésének 80%-a Ezek: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, 
Hajdú-Bihar és Zala megye, s ebből a 
mi megyénk 60 %-ot képvisel, ami 
domináns mennyiség. Ez a jellem-
ző tényező pedig döntően meg-
határozza és befolyásolja az orszá-
gos eredményeket. Kiemelkedően 
magas tehát Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye almatermesztése, ez a 
megye a híres szabolcsi alma, „a Sza-
bolcs Aranyának” hazája. 

Érdekesség, hogy az üzemszerű 
almatermesztés még száz éves ha-
gyománnyal sem bír. Tulajdonkép-
pen az I. világháború után kezdő-
dött meg az ültetvények telepítése 
és fejlődése. A telepítés beindításá-
nak ideje sajnos nem volt véletlen. 
A Trianon által szűkre szabott ország 
területén jóval kisebb arányokban 
találunk ugyanis gyümölcsöst, mint 
a volt Nagy Magyarországon. Ennek 
következtében gyümölcshiány lé-
pett fel, különösen a téli gyümöl-
csökben, melyek közé az alma is tar-
tozik. 1919 és 1938 között legalább 
30%-kal nőtt a gyümölcsfák aránya. 
Kialakult a jellegzetes termőtája, a 
Szamos-mente, és később Szabolcs.

Szabolcsi alma: igazán magyar, igazán 
finom, igazán a mienk. (Forrás: Magánar-
chívum)

Magyarország pedig ugyan terüle-
te alapján nem tartozik a legnagyob-
bak közé, „mezőgazdász” szemmel 
nézve mégis igazi paradicsom. Rá-
adásul akadnak igazán különleges 
vidékek, ahol egy-egy növény vagy 
gyümölcs meghálálva a sok gon-
doskodást olyannyira jól érzi magát, 
hogy világhíressé teszi a termés he-
lyét, ilyen a szabolcsi alma is, amire 
szülőföldem kincseként tekintve 
külön is büszke vagyok, hiszen a ma-
gyar almatermesztés zászlóshajója, 
„a priori” értelemben a magyarság 
igazi büszkesége. Íze, illata, állaga 
és semmivel össze nem téveszthe-
tő aromája nem csak egészséges, 
de csodálatos ízhatást eredménye-

ző gyümölccsé avatja. Ezért is érde-
mes a magyar alma egyik legkivá-
lóbbjának számító almát már most 
beszerezni a vitaminszegény őszi és 
téli hónapokra. S ha valaki távolab-
bi vidéken nem jut hozzá e megye 
különleges gyümölcséhez, válasz-
szon másik, de mindenképp magyar 
termőtájról származó almát, hisz a mi 
szervezetünket a mi földünkön, a mi 
klímánk hatása által érlelt alma táp-
lálja  a legjobban. Átírhatjuk az ősi 
mondást is: Minden nap egy magyar 
alma: az orvost távol tartja!

 Folyatás következik…

Kocsi Erika
Történész, író
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Nagy érdeklődés kísérte a Holland 
Alma Kft. Gyümölcsfaiskola szep-
tember 28-29-én tartott alma faj-
tabemutató rendezvényeit, melyek 
Vásárosnaményban és Csobádon 
kerültek megrendezésre. 

A vásárosnaményi előadássorozat 
levezető elnöke, dr. Gonda István 
meglepettségének adott hangot, 
hiszen nem jellemző, hogy az alma 
szüreti időszakában ennyien szakíta-
nak időt egy szakmai rendezvényre. 
Nyitóelőadásában dr. Holb Imre az 
ökológiai termelésben előforduló 
nehézségekre és azok megoldására 
hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, 
hogy a biotermelésben nincsenek 
előre megírt receptúrák, hanem 
komplex megoldások léteznek a 
gombabetegségek és kártevők el-
leni védekezésben, ahol a szaktu-
dásnak kiemelkedően fontos szere-
pe van. Mondandójában kiemelte, 
hogy az új étkezési rezisztens alma-
fajták könnyebb utat jelentenek az 
ökológiai termesztés irányába.

A Holland Alma faiskola vezetője 
– Babicz Szabolcs – a faiskola fajtain-

novációs tevékenységéről, a fajtavá-
lasztás fontosságáról beszélt, majd 
tételesen bemutatta a rezisztenci-
anemesítés legújabb eredménye-
ként megjelenő fajták közül azokat, 
melyek a hazai ökológiai környe-
zetben kiemelkedően teljesítenek. 
Előadásában többször utalt vissza 
a dr. Holb Imre által elmondottakra 
és fontosnak tartotta megjegyezni, 
hogy csak olyan fajták telepítésébe 

érdemes belevágni, melyek lega-
lább 4-5 termőéven keresztül bizo-
nyították, hogy Magyarországon is 
képesek ugyanolyan teljesítményre, 
mint eredeti származási helyükön. A 
fajták előnyei mellett azok hibáit is 
feltárta az érdeklődők előtt.

A szünetben a jelenlévők tíz faj-
taújdonságot kóstolhattak végig. 
A rögtönzött közvéleménykutatás 
eredményeként a kóstolót a Rozela 
fajta nyerte meg. Ez visszaigazolta a 
NÉBIH által januárban tartott ano-
nim kóstoltatások eredményét. A 
már ismert és sikeres Naturalma faj-
ták (Luna, Sirius, Orion, Red Topaz, 
Rozela) mellett lehetőség volt meg-
ismerkedni a Bonita, a Galiwa, a 
Galarina, a Red Jonaprince fajták és 
a Bay3341-es pirosbélű fajtajelölt 
ízével is.

A szünet után a szót dr. Roszík Péter 
vette át, aki a biológiai átállás admi-
nisztratív kérdéseiről adott tájékoz-
tatást. Majd a Faggyas Szabolcs és 
Varga László beszélt a gyümölcsül-
tetvények öntözési kérdéseiről, va-
lamint az intenzív almaültetvények 
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Komplex megoldások gyümölcstermesztőknek 
hagyományos és ökológiai szemléletben

A fajtaújdonságok kóstolóját mindig nagy érdeklődés kíséri

Az ökológiai gazdálkodás lehetősége sokak érdeklődésére tart számot
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támrendszer és jégvédelmi háló 
rendszereiről. Az előadásokat End-
rődi László zárta, aki az oltványok 
kezdeti fejlődését segítő Agrooter 
Gyökéritató feltalálója. A gyökerek 
és a gyökérkörnyezetben élő mik-
roorganizmusok kapcsolatát támo-
gató találmányáról tartott előadást.

Az elméleti részt gyakorlati fajta-
bemutató követte a Kiss B Ker Kft. 
Naturalma mintakertjében, ahol az 
érdeklődők a tervezettnél jóval több 
időt töltöttek el. A termés alatt ros-
kadozó három és négy éves fák mel-
lett Kalydi Tamás szaktanácsadó sza-
vait hallgatták érdeklődéssel, aki egy 
órán keresztül válaszolt a termelők 
kérdéseire. A gyakorlati bemutatót 
jó hangulatú késői ebéd és konzul-
táció követte.

Fajtabemutató a Kiss B Ker Kft. mintaültetvényében

A legfrissebb újdonság az étkezési rezisz-
tens fajták között: a Bonita

A Holland Alma csapata ez után 
elkezdte a következő napra meghir-
detett, kifejezetten külföldi almater-
melők számára rendezett első „Na-
turalma Day” előkészítését, melyre 
másnap került sor. Az első Naturalma 
Nap-on, pénteken, harminc román, 
szerb, szlovén, horvát, ukrán és cseh 
termelő jelent meg. A nyitóelőadást 
a Radek Cerny és munkatársa Vero-
nika Janeckova tartották az Institute 
of Experimental Botany AS CR veze-
tő kutatói. Ők Európa egyik legsike-
resebb alma nemesítője - dr. Jaroslav 
Tupy - munkásságának továbbvi-
vői, akik egy évszázados szellemi 
örökség ápolói. Tőlük származnak 
a legsikeresebb étkezési rezisztens 
almafajták. Természetesen fajta-
bemutatásra és kóstolóra itt is volt 
lehetőség. Dr. Cehla Béla a Holland 
Alma ügyvezetője bemutatta a cég 

tevékenységi körét és külkapcsola-
tait. Gergely Judit külkereskedő és 
Sipos Mariann a fajtainnovációért 
felelős csoport tagjai előadásukban 
az ökológiai szemlélet és a reziszten-
ciában rejlő lehetőségek kapcsolatá-
ról beszéltek. Zárszóként a Holland 
Alma Gyümölcsfaiskola tulajdonosa, 
Kávássy Péter köszönte meg a rész-
vételt a jelen lévőknek. Az előadáso-
kat a faiskola és a kísérleti ültetvény 
bejárása követte.

A Holland Alma két sikeres szak-
mai rendezvényéről a Kossuth Rádió 
is tudósított. Ha közvetlen informá-
ciókra kíváncsi a fajtaújdonságokkal 
kapcsolatban, keresse a cég tanács-
adóit. Elérhetőségeiket a hollandal-
ma.hu oldalon találja. Ha itt hírlevél-
re is regisztrál, a következő szakmai 
rendezvényről biztosan nem fog 
lemaradni.
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Egy fiatal vállalkozót és juhgazda-
ságát szeretnénk bemutatni a Mátra 
északi lábánál fekvő Bodonyból, 
Vincze Gergőt.

- Kedves Gergő! Beszélnél kicsit 
magadról és a bodonyi gazdaság-
ról?

A külföldi tapasztalataimmal kez-
deném, amelyek 2013-ra nyúlnak 
vissza.

Egy évet egy észak-dakotai farmon 
töltöttem az USA-ban, ahol növény-
termesztéssel foglalkoztunk.

Ezt követően a minnesotai egyete-
men részt vettem  egy fél éves kur-
zuson.

2015. márciustól Karácsonyig egy 
ausztráliai farmon dolgoztam, ahol 
3500 HA földön gazdálkodtunk és 
5.000 juhért voltam felelős.

2016.-ban jöttem haza, és átvet-
tem az akkor már csőd szélén álló 
családi gazdaságot, amihez 250 db 
anyajuh tartozott. Abban az évben 
mi nem használtunk semmilyen Ani-
mal- Hygiene és Animaxx-Prémium 
Kft. által forgalmazott terméket. 

Ebben az évben a szaporulati ráta 
80 %-os volt és nagyon sok meddő 
anyajuh, amely komoly bevétel-ki-
esést jelentett. Ezen felül hízlalás 
során 15 - 20 % volt az elhullási ará-
nyunk két fontosabb betegség miatt: 
1.: kokcidiózis, 2.: enterotoxemia, 
ami további pénzkiesést jelentett. A 
hodályainkban sokszor bajt okozott 
a magas ammónia-koncentráció, 

légúti megbetegedést okozva. Az 
anyajuhok többségének kondíciója 
rohamosan leromlott a bárány ne-
velés időszakában, ami a ketózissal 
járt együtt. Ezen anyákat másfél hó-
napig takarmányoztuk, hogy felve-
hesse a kost. Tavaly sokat küszköd-
tünk a sántasággal is.

- Miben találtad meg a megoldást 
a fent említett problémákra?

Újsághirdetésben láttam az Ani-
mal-Hygiene Kft. Inciproop-Hoof 
lábfertőtlenítő termékét,   és úgy 
gondoltam kipróbálom. A terüle-
ti képviselő személyes látogatása 

során beszélt a Maxx energia-, vita-
min-, és ásványi anyag nyalótömbök 
fontosságáról, a termelésre ható po-
zitív hatásáról, valamint a Sahara Dry 
alomporról. 

- Beszámolnál az eddigi tapasz-
talataidról?

Meggyőződésem, hogy a haté-
kony termelés, a szaporodásbioló-
gia javulása érdekében fontos pótol-
ni a vitaminokat, ásványi anyagokat, 
nyomelemeket, mert sajnos a hazai 
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legelők ezt nem teszik lehetővé. 
2017. tavaszán vettem fel a kapcso-
latot Kovácsné Váradi Mónika kép-
viselővel, azóta használom a Maxx 
nyalótömböket, a Sahara Dry alom-
port. A féléves használat alatt már je-
lentős különbség tapasztalható. Az 
alompor használatával elértük, hogy 
az ammónia koncentráció minimális 
legyen, ezzel biztosítva az állatoknak 

tiszta, száraz és légymentes környe-
zetet, az állatok számára is nagyon 
fontos komfort érzetet. 

A bárányhizlalás alatt folyamato-
san használtuk az alomport, ered-
ményeként nem volt elhullásunk a 
fent említett betegségektől, mivel a 
Sahara Dry tökéletesen fertőtlenítet-
te az almot, megakadályozva a kór-
okozók elszaporodását. Használatá-
val kevesebb szalma is fogyott.  Nyu-
godtan mondhatom, hogy a Sahara 
Dry alompor többszörösen vissza-
hozta az árát.

Ahogy említettem, két fajta vita-
min nyalótömböt használok: Maxx 
Energy-t és a Maxx Original-t. Az 
Energy-t a vemhesség utolsó hónap-
jában, és ellés utáni 42 napig hasz-
nálom, ezzel kielégítve az anya hir-
telen megnövekedett energiaszük-
ségletét. Az Original-t pedig a többi 
időszakban, folyamatosan biztosítva 
a vitaminokat és nyomelemeket az 

állomány számára. Eddigi tapaszta-
lataim alapján elmondhatom, hogy 
soha nem volt még ilyen jó kondíci-
óban lévő állományunk. Az Energy 
használatával pedig az anyajuhok 
kondíciója nem romlott le az el-
lést követően, bárányválasztás után 
szinte azonnal mehetnek újbóli fe-
deztetésre. Így hamarabb lesz bá-
rány, ami korábbi bevételt jelent 
és megtakarítok rengeteg takar-
mányt, így pénzt is, mivel az anya-
juh kondícióját nem kell javítanom. 
Kíváncsian várom, hogy milyen to-

vábbi tapasztalataim lesznek, de 
ahogy látom csak jók. Az állatainkkal 
törődnünk kell, hiszen ők hozzák a 
bevételt, tehát meg kell adni nekik a 
maximumot, hogy cserébe ők is ma-
ximálisan teljesíthessenek.

- Mivel foglakoztok még a gazda-
ságban és milyen terveid vannak a 
jövőre?

Egyik célom a szaporulati ráta nö-
velése, melyet mostanra sikerült fel-
tornázni az említett 80 %-ról 116,3 
%-ra. 

 Árutermelő juhokkal foglalkoz-
tunk eddig, de szeretnék törzste-
nyésztésbe fogni. A kosokat Sebők 
Mihálytól, korábban Kasza Sándortól 
vásároltuk.

Növénytermesztéssel is foglalko-
zom, a takarmányt magam állítom 
elő.

Gergő, nagyon köszönjük a be-
számolót, és figyelemmel szeret-
nénk követni az állomány fejlődé-
sét. 

Sok sikert a folytatáshoz!
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A zöldsor mostantól piros lett az 
Agroker Holding Zrt.-nél, hiszen 
ettől az évtől a Maschio Gaspar-
do csoport kínálatának teljes pa-
lettáját forgalmazzák Magyaror-
szágon.

A vevők szeretik látni a gépek mun-
káját, így ebből a célból 2017. szep-
tember 7.-én szálastakarmány-gép-
bemutatót tartott Nyíregyháza hatá-
rában az Agroker Holding Zrt. és az 
Mg. Agrocenter sro., aki a márka ki-
zárólagos importőre. 

„A termelők lassan két éve nyújtot-
ták be az Állattartó Telephelyi eszköz-
fejlesztési kérelmeiket, és hamarosan 
megérkeznek végre a határozatok, így 
elkezdődhetnek a beruházások az új 
szezonra. Most olyan eszközöket kí-
nálunk az állattenyésztőknek, ame-
lyek a takarmány szakszerű előállítá-
sához és betárolásához szükségesek, 
tehát a jövedelmezőbb gazdálkodás-
hoz vezetnek” – fogalmazott a gya-
korlati bemutató megnyitóján Pin-
tér István, az Agroker Holding Zrt. 
vezérigazgatója.

A bemutató szakmai részét Doj-
csák János gép üzletág vezető és 
Berbekár Tamás, a Maschio ma-
gyarországi ország felelőse vezették 
le. Az ő beszámolójukat olvashatják 
dióhéjban.

A nyíregyházi határban lévő lucer-
naföldön teljesen zöld és félig fony-
nyasztott takarmányt takarítottunk 
be a munkagépekkel, melyek előtt 
az Agrokernél hosszú évek óta ki-
tűnően vizsgázó Massey Ferguson 
traktorok gondoskodtak a teljesít-
mény leadásról. 

Összességében a kasza tisztán 
és hibátlanul vágott, a rendkezelő 
munkagépek nagyon kíméletesek 
voltak a lucerna leveléhez, a bálák 
alakja hibátlanok, míg a szélei szép 
kontúrosak lettek, a tömörségek ki-
fogástalanok voltak, és minden eset-
ben a beállított értéket érték el. A 
kombinált bálázó és csomagoló na-
gyon erős fóliázással és légmente-
sen zárt a bálákat, ami szavatolja a 

tejsavas erjedési folyamatok kialaku-
lását. Az alábbiakban néhány tech-
nikai részletet emelünk ki a Machio 
zöldsorról.

Maschio Debora pro  340 tárcsás 
oldal kasza, mely robosztus, erősí-
tett kivitelével, minimális lóerő igé-
nyével tette a dolgát úgy, ahogyan 
elvárható tőle. A gépet speciális Per-
fectCut meghajtásának köszönhető-
en strapabíró szerkezet jellemzi, va-
lamint a szabadalmaztatott Safety-
Gear csapágyszigeteléssel nem kel-
lett a zajterheléstől tartani. 

A lekaszált területet a Maschio 
Elia Pro 530 rendterítő terítette szét 

a technológiának megfelelően. Az 
olajfürdős hajtóművel rendelkező 
2 rotoros kivitel illeszkedett a kasza 
által kialakított rendekhez, és elvé-
gezte a növény kíméletes szétterí-
tését. 

A következő szereplőnk a Maschio 
Golia Pro2 640 típusú, második ge-
nerációs rendképző volt, mely hidra-
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ulikusan állítható munkaszélesség-
gel, állítható rend szélességgel tö-
kéletesen igazítható minden előze-
tesen használt munkaművelet foly-
tatásaként. A gépet egyszerű kezel-
hetőség és karbantartás jellemzi. 

Első, és egyben belépő modell-
ként aposztrofált bálázó modellünk, 
a Maschio Entry 120 modell bálázta 
az első kialakított rendet. A modell 
120x120-as méretű bálákat készít 
rúdláncos rendszerével. A magyar-
országi modellekben kivétel nélkül 
automatikusan történik az olajozás, 
szélesített rendfelszedő, valamint in-
tegrált bálakidobó található. 

Második bálázónk a Maschio Sprin-
ter 165 HTC modell egy összegyúrt 
verziója a változó kamrás profesz-
szionális bálázó – alapkivitelű entry 
modellnek. A gép változó kamrá-
val, változó geometriával készítheti 
a bálákat, vételárával pedig az alap, 
egyszerű modellekhez van közel. A 
bálázó 50-165 cm közötti bálákat 
készít, különböző tömörséggel úgy, 
ahogyan a felhasználó szeretné. A 
HTC modellekben a szeletelő rotor 
alapfelszereltség. A gép sajátossága, 
hogy elérhető dupla madzag – háló, 
és fóliás kötéssel is.

Az előző modell nagytestvére a 
Maschio Extreme 265 HTC modell 
ugyanúgy változó kamrával és vál-
tozó geometriával rendelkezik, a bá-
lákat 6 db végtelenített hevederrel 

készíti. Szintén szeletelős kivitel, de 
a Maschio palettáján minden modell 
egyedileg felépíthető, így mindenki 
a saját igényéhez igazíthatja a vá-
lasztott gépet. 

A változó kamrás – változó geo-
metriájú bálázókkal minden egyes 
bálát egyedileg megválasztható tö-
mörséggel, soft-core, és hard-co-
re verzióban készíthetünk, annak 
megfelelően, hogy a felhasználónak 
éppen mire van szüksége. 

Végül premierként került bemuta-
tásra a magyarországi piacon kevés-
bé ismert modell, a Maschio Mondi-
ale 120 Combi, mely egy fix kamrás 
bálázót, és egy satelites bálacsoma-
golót foglal magában. A gép első 
része a bálázó, mely 120x125-ös bá-

lákat készít, hálós kötözéssel, majd 
azt elkészítve egy tálcára dobja, ahol 
egy csomagoló becsomagolja, és a 
szántóföldre teszi.  A csomagolást 
egyszerre 2 fóliatekercs végzi, ami 
szakadásvédelemként akár egy te-
kercs használatával is képes cso-
magolni, valamint a munkavégzés 
gyorsaságára vonatkozóan miköz-
ben már az előző bála a csomagoló-
ban van, addigra már a géppel lehet 

tovább menni, és gyűjteni a további 
bálázandó terményt. 

A Maschio, mint Olaszország leg-
nagyobb munkagép gyártója, fon-
tosnak tartja a magyarországi piacon 
való aktívabb részvételt és nagyobb 
piaci részesedést, ami az évente le-
gyártott 60.000. db gép esetén nem 
lehetetlen küldetés. A cég struktu-
rális felépítésének köszönhetően 
ezen felül kiemelt figyelmet szentel 
a vevői igényeknek és kapcsolattar-
tásnak, mert a vevő tapasztalata és 
véleménye meghatározó számukra.

Berbekár Tamás
Dojcsák János

Maschio-Gaspardo
Agroker Holding Zrt.
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Fél évvel ezelőtt, az Agrár Hírnök 
áprilisi számában a terménypia-
ci elemzésünk egyik megállapítása 
az volt, hogy nem igazán várható a 
terménypiacokon áremelkedés, fő-
ként nem várható új emelkedő ten-
dencia kialakulása. Az akkori árakkal 
most azonban igencsak elégedettek 
lennének a nemzetközi kereskede-
lemben érintett termelők és a ko-
rábbi cikkünk másik véleménye kel-
lett ahhoz, hogy a mostani kukorica 
betakarítás még úgy-ahogy elfogad-
ható árakat hozzon.

Mi is történt közben és mi állhat a 
háttérben?

Szokásunktól eltérően most az 
árak alakulását mutató diagramm 
kell, hogy előtérben legyen, me-
lyen feltüntettem a párizsi tőzsde, 
a MATIF kukorica jegyzése mellett a 
(nominális) magyar piaci árat is.

Az ábrán jól kivehető, hogy július 
elejétől kezdve határozott és sajnos 
tartós árcsökkenés következett be. 
A határidős jegyzések - mint ami-
lyen akár a búza szeptemberi jegy-
zése volt - ez európai fő jegyzésnél 
170,-EUR/to körül voltak, az egyes 
határidők közötti különbségek sem 
tértek el a szokásos 1-1,5 EUR/o/hó 
mértéktől. 

Ami az új szezon indulásakor figye-
lemre méltó volt, és ami a legfonto-
sabb piac-alakító tényezővé vált, az 
a búza termelésének alakulása. Most 
már elmondhatjuk, hiszen gyakorla-
tilag befejeződött az északi féltekén 
a betakarítás, hogy újabb rekordot 
ért el a búzatermelése a világban és 
a korábbi évek készlet-halmozódása 
nagy valószínűséggel folytatódhat a 
2017/18-as szezonban is.

Meg kell azt is jegyeznünk, hogy a 

tavaszi időszak hozhat még megle-
petéseket, de a mostani adatokban 
már benne vannak azok a hatások is, 
amelyek az ausztráliai vagy esetleg 
az argentin területeket érintik és az 
ottani kedvezőtlenebb körülmények 
termés-csökkentő hatása már nem 
lesz igazán meglepetés.

A 2017/18-as szezon igazi megle-
petése az orosz búzatermés nagysá-
ga lett – az ottani 81-83 millió ton-
nás termés minden eddigi szintet 
meghalad és már csak az a kérdés, 
mennyi idő alatt lehet az export-áru-
alapokat kiszállítani.

A globális helyzetet jellemzi az 
alábbi összefoglaló ábra az USDA 
(az USA Mg. Min.) legutóbbi becs-
lése alapján, melyben még az orosz 
termés az alacsonyabb 81 millió ton-

nával szerepel, miközben az elemzé-
sek a tényadatok alapján már akár a 
85 millió tonna elérését sem tartják 
kizártnak.

Ettől eltérő a helyzet a kukorica 
esetében, mégis azt kellett tapasz-
talnunk, hogy nem tudott „úrrá len-
ni” a piac a globális hatásokon és bár 
a mérleg a kukorica esetében ne-
gatív lesz várhatóan, az árak mégis 
csökkentek és nem csak Európában, 
de világszerte.

A magyarázat erre a folyamatra az 
ukrán kukorica kínálat javulásában 
van. A búza kínálatának növekedé-
se miatti fokozódó piaci nyomás és 
a korábbi évek jelentősen nagyobb 
kukorica termelése miatti készletek 
együttesen eredményezték, hogy a 
csökkenő globális kínálat ellenére 
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sem alakult ki ún. vevői piac, a ko-
rábbi évek készleteire számolva a 
felhasználók ki tudnak tartani, nem 
kezdtek komolyabb vásárlásokba.

Érvényesülhetett az alacsonyabb 
kínálati ár - főként a fekete-tengeri 
régióból -, de az európai új termés-
re váró piacot befolyásolta, hogy a 
déli félteke kínálata jelen volt a nyári 
hónapokban és a máskor előfordu-
ló szezon-végi áremelkedés sem tu-
dott elindulni. A dél-amerikai kukori-
ca árszintje Európába szállítva 15-20 
USD/to-val volt alacsonyabb, mint az 
európai kukorica és ez a különbség 
ma is jellemző, bár némileg csök-
kent mértékben, de továbbra is 8-12 
USD/to-t tesz ki. A jelentős ukrán, 
valamint nem utolsó sorban román 
és bolgár exportárualap miatt sem 
várható, hogy a kukorica nemzetközi 
piaci jegyzése elinduljon felfele. Az 
EU-n kívüli tételek azért nem fognak 
hatást gyakorolni a következő né-
hány hónapban, mert az ottani árak 

emelkednek, a kínálat csökkenés 
vagy akár megszűnése miatt.

A 2017/18-as szezon második fe-
lében ezért is lesz érdekes a déli 
félteke termelésének alakulása - ha 
folytatódik a korábbi, növekvő kibo-
csájtást adó tendencia - úgy tartósan 
alacsony árakra kell számítanunk, és 
ez a legjelentősebb export volume-
nünket kitevő kukorica esetében a 
verseny további éleződését hozhat-
ja.

Ez a folyamat ugyanakkor nem 
érintette az itthoni árakat, amint az 
ár-diagrammon is látható, és ennek 
alapvetően abban látjuk okát, hogy 
a hazai kukorica termés-kilátásokat 
illetően igen sokan fogalmaztak 
meg negatív kilátásokat.

Azt láthatjuk, hogy az előző sze-
zonban teljesített export volumenek 
július-június időszakra malmi búzá-
ból abszolút rekordot, közel 3 millió 
tonnát ért el és kukoricából is már 

a 2,8 millió tonnás szinten volt, ami 
jó átlagos kivitelt jelent. Ezek ered-
ményeként nem volt számottevő 
átmenő készlet búzából és a belső 
felhasználás kereslete nem engedte 
az árak csökkenését, sőt mintegy 10-
15 %-os áremelkedés következett be 
a tavalyi árakhoz képest.

A kukorica ó-termésre vonatko-
zó árszintjét is a korábbi eladások 
árszintje támasztotta meg, az új 
termés kilátásainak negatív meg-
ítélése és a megjelenő kereslet az 
új termésre nagyjából összeért és 
a piac megfizette, főként a júliust 
megelőző időszakban a korábbi ára-
kat. Az árcsökkenés elindulása már 
kicsit kiesett a figyelem középpont-
jából, a hangsúly áttevődött más 
termékekre és az itthoni kukorica 
korlátozott kínálata tartott árakat 
eredményezett.

Kérdésesnek látszik azonban en-
nek tartóssága. A legutóbbi, szep-
tember utolsó hetében végzett ter-
mésbecslések és a megkezdődött 
betakarítás adatai alapján nem lesz 
katasztrofálisan rossz a kukorica-ter-
mésünk és várakozásunk szerint a 
következő szezonban is rendelke-
zésre fog állni 2,5 millió tonna körüli 
többlet. Ez a volumen már megha-
tározhatja az itthoni árazási lehe-
tőségeket és a magyar, belső és az 
export-piaci (leszállított paritáson 
értendő) árak között helyreállhat a 
szokásos és a fuvarköltségek miatt 
indokolt kb. 30-35 EUR/to-s különb-
ség. 

A kukorica mérlegünk alapján 
a 2016. évi rekord-termés teljes 
mennyisége sem került felhaszná-
lásra, így az átmenő, elfekvő készle-
tek nőhettek. Nehéz ezt megítélni, 
reméljük egyszer lesz majd olyan 
rendszer, ami ezt tárgyilagosan meg 
fogja tudni határozni. A rendelkezés-
re álló adatok és információk alapján 
nem várható az export megugrása 
augusztusban és szeptemberben, 
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így a 2016. októberétől számolt sze-
zon export mennyiségét 3,2 millió 
tonnára várjuk. Ezek alapján a mos-
tani 2017/18-as szezon is jelentős át-
menő készlettel nyit(hat) és a belső 
felhasználás növekedése ellenére 
sem lesz szűkös a kínálat – csak leg-
feljebb az egyes területeken eltérő 
mértékben.

Várakozásunk szerint az alábbi le-
het a kialakulóhelyzet (lásd Kukorica 
mérleg táblázat) 

A következő napokban, hetekben 
ki fog alakulni a tényleges helyzet, 
azt várjuk, a kiegyenlített és folya-
matos belső kereslet találkozni fog 
a termelői és más eladói ajánlatok-

kal és itthon is inkább a jövő év első 
negyedéve hozhat majd változást, 
sajnos a mai helyzet alapján inkább 
az árak csökkenésének irányába.

További elemzések és a korábbi 
összefoglalások megtalálhatóak a 
honlapunkon, ahol elérhetőségün-
kön kérdés vagy véleményeltérés 
esetén várjuk jelentkezésüket.  
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